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ELOSZO.

((A czéhek történelmérl Magyarországom) 1889-ben

152 lapra terjed tanulmányt írtam, székfoglaló értekezé-

sül a M. Tud. Akadémia lev. tagjává választatásom alkal-

mából.*

Irodalmunkban ez az els összefoglaló, általános, na-

gyobb munka lévén, mely a czéhek történetével foglalkozik,

élénk érdekldést keltett, úgy hogy a kiadvány példányai

csakhamar elfogytak s antiquarius útján is nehezen és

ritkán volt egy-egy példány szerezhet. Irodalmi hatása

is volt a könyvnek, mert azóta gyakrabban jelentek meg

tanulmányok, értekezések egy-egy város, vármegye, vagy

iparág czéheirl.

Hova-tovább mindinkább élénkebben nyilvánult meg

a kivánság a czéhek történeténetének újabb kiadása iráni.

A M. Tud. Akadémia elvbl nem ad új kiadást. Ajánla-

tokat kaptam azonban másfell, úgy tudományos tár-

saságok, mint magánkiadók részérl ; de egyéb elfog-

laltatásaim miatt az új kiadásra mindeddig nem vállal-

kozhattam. Nem már csak azért sem, mert élénk tudatában

voltam annak, hogy változatlan ú) kiadás nem felelne meg

* Megjelent a M. Tud. Akadémia kiadásában : »Értekezések

a történelmi tudományok köréböl» Xl\ . kötet VII. számában,

Budapest, 1889.
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sem az én mostani igényemnek, sem azoknak a kívá-

nalmaknak, melyek a tudomány ellialadásávai az új

kiadás iránt méltán nyilvánulhatnának. Átdolgozására pe-

dig idt nem szakíthattam.

Az Országos Iparegyeslet folyó év tavaszán (1912

május 16-án) ünnepelvén alapításának 70-ik évfordulóját:

ipaitörténelmi szakosztályának érdemes elnöke, az ipar-

történelemnek eddig is hkez Maecenása — báró Kornfeld

Móricz úr — alapítványt jelentett be ((A czéhek története))

ez. müvem új kiadására.

A megtisztel felhívás ell nem térhetvén ki, rászán-

tam magamat a munka átdolgozására. Az éppen egy szá-

zad-negyeddel ezeltt készült els kiadás három fejezete

hatra bvült. Az új fejezetekben vázoltam városaink ke-

letkezését, Erdély iparát a fejedelemség korában és a

magyar ipar fejldését az új-korban.' Ebez képest a

czímbe is fölvettem az iparfejldéá jelzését. A czéhékrl

szóló három külön fejezetet is átalakítottam, újabb tanul-

mányaim alapján s a tudomány mai színvonala igényei

szerint.

Mindezek következtében az els kiadás 64 oldalnyi

feldolgozott szövege 231 oldallá ntte ki magát.

Szükségesnek láttuk Okirattárt is adni a czéhek

történetébl, melynek keretébe leginkább czéhleveleket,

íi-atokat, jegyzkönyveket, fejedelmi kiváltságleveleket s

egyéb oly okiratokat (tanuló felszabadító leveleket, per-

iratokat stb.) vettünk fel, melyek a czéhek életére és tör-

ténetére nézve irdiább jellemzek. Az íratok nagyobb ré-

szét az Erdélyi .Múzeum levéltálából válogattam ki, hol a

kolozsvári czéhek iratai legnagyobbrészt együtt vannak.

1
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Ezek közül is a két legersebb czéh : a szabók és ötvö-

sök irataiból válogattam ki a legjellemzbbeket.

Felvettük az új kiadásba a régibl a budapesti levél-

tárakból összeállított czéhek lajstromát is.

A'égül összeállítlattam az ipar történelmi irodalom

könyvészetet, ftekintettel a czéhekre s az azokról szóló

közleményekre. Ez utóbbi Xovák Jánoá erdélyi múzeumi

könyvtári gyakornok úr. volt tanítványom munkája.

Az új kiadásban tehát sokoldalú tájékoztatást nyer-

het az olvasó a magyar ipar történelmi fejldésérl, fként

a czéhek történetérl.

A kiadás érdeme br. Kornfeld Móricz úré, kinek

azért hálás köszönetet mondani e helyen is kedves köte-

lességemnek tartom. Úgyszintén az Országos Iparegyes-

letnek, mely a munka kiadása érdekében lelkesen buz-

gólkodott.

Kolozsvárt 1912 karácsony ünnepén.

Dr. Szüdeczky Lajoá
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1.

Városaink keletkezése.

Az iparnak és az iparüzö czéheknek góczpontjai a

Aárosok lévén, mieltt a czébekrl szólanánk, szükséges-

nek látszik rövid pillantást vetnünk a magyar városok

keletkezésére, azoknak népelemeiie. foglalkozásukra és

kiváltságaikra.

A magyar nemzet mieltt mostani hazánkban meg-
telepedett, a népvándorlás hullámzása közben gyakran

változtatta hazáját és nomád életet élt. Történeti és élet-

viszonyai ilyeténképen már magában megakadályozták,

hogy városok alapítására és városi élet kifejlesztésére

gondolhatott volna. Szükségét sem érezte, a nép szellemé-

vel és életmódjával sem fért össze. Mint téres mezket
szeret, szabad pusztai nép, szk falak és korlátok között

nem érezte magát jól. A középázsiai és keleteurópai pusz-

tákon építanyagot, nevezetesen követ is gyéren talált

volna vándorlása útirányában. Keleteurópai vándorlásaik

közben alig is ismertek egyéb városokat, mint a Fekete-

tenger partvidékén lév régi görög gyarmatokat, a hol

árúikat értékesítették s idegen készítmény szükségleteiket

Leszerezték. Házieszközökkel maguk látták el magukat.

Igazi nagy várost egyet ismertek: Konstantinápolyt, Kelet-

európa fvárosát, melylyel jókorán kereskedelmi össze-

köttetésbe jutottak, melynek császárjával hazánkba köl-

tözésük eltt szövetséges viszonyban is állottak.

Miután a mai Magyarországot a IX. század utolsó

'évtizedében elfoglalták, itt sem találtak igazi városokat.

1*



A népvándorlás forgataga, az egymást követ és felváltó

különböz népfajok harcza öi század óta dúlta, pusztí-

totta azt a csekély civilisatiót, melyet itt a rómaiak három

évszázados uralma alkotott. A római korból a magyarokra

már csak romok (fürdk, színkörök, vízvezetékek romjai)

maradtak. Az itt talált legnagyobbrészt szláv népek nem
voltak államszervezk és városalapítók. A földmívelés ala[)-

elemeit ismerték ugyan, de itt-ott létez földváraik (me-

lyeknek endéke a grad, hrad. hradna, garadna nevekben

máig is fennmaradt) a városi életnek legkezdetlegesebb

alkotórészeit sem tartalmazták. A magyarok honfoglalása

épen azért volt aránylag könny dolog, mert a mellett

hogy a német és szláv versengés politikailag megköny-

nyitette, várszer erdítések nem igen állottak útjában

az elöszáguldó magyar lovasságnak. Várak és váro-

sok komoly ostromáról a honfoglalás történetében nem
lehet szó.*

A magyar nemzet tehát e földön igazi városokat nem
talált és eldjeitl nem örökölt.

A magyar uralom els évszázada (a X-ik század) az

ú. n. ((Vezérek kora)) is a nélkül múlt el, hogy az új országa

képe e tekintetben nagyot változott volna. Uj földvárak

épülhettek, de kvárak nem. A magyar nép zöme ha le-

telepedett is, egyrésze még hullámzó életmódot folytatott.

A külföldi kalandozások tanúsítják, hogy a nép harczias

eleme még egy félszázadon át nem otthon békés munká-

ból, de a külföldön csatározások hadi zsákmányából igye-

kezett megélni. Itália, Németország, Svájcz, Franczia-,

Spanyol- és Görögország ismerték és rettegték a magyar

pí)rtyázó hadak vakmerségét. Az új haza els két ember-

öltjénél a kalandvágy az uralkodó szenvedély. A vállal-

kozó szellem könny lovashadak épúgy bekalandozták

* A mi ví'irakat Anonymus ímiiIíI, azok késbl)i alkotások

lehettek. Nála is különheri inkátit) ^dVildvárak)) szerepelnek.



és kizsákmányolták az európai szárazföldet, mint kortár-

saik, az északi normannok a tengereket.

Az utolsó vezér, Géza fejedelem sznteti meg e rend-

szertelen csatározásokai és ersen hozzálát a végleges

letelepítéshez. Szent István az els király fejezi be azt

a törzs- és nemzetségi közös birtokoknak állami (vár-

földi), községi és részben családi birtokokká való átala-

kításával. Neki tulajdonítják az országnak vármegyékre

való felosztását, mely a várintézmény létesítését, némi

kezdetleges várak építését és körülöttük vármegyei szék-

helyek alakítását vonta maga után.

A városok magvát, jegeczesedési góczpontját els-

sorban a várakban kell keresnünk. Erre utal a vároA név

maga is s több város nevében a vár vagy váralja vég-

zet. E mag elültetje pedig a vármegyéket szervez els
királyunk volt.

Szent István egyébként is elmozdította a telepedési

középpontok létesítését. A keresztyén vallásra térítvén

népét, elrendelte, hogy minden tíz falu egy-egy templo-

mot építsen, melyekben vasárnaponként istentiszteletre

kellett összegylnie a népnek. Ezek az összegylekezések

aztán alkalmul szolgáltak és fölhasználtattak a termesztmé-

nyek és ipari készítmények eladására és beszerzésére, azaz

vásárok tartására. A heti ünnepnap jelölésére szolgáló

vasárnap név maga is a vááárnap szóból eredt. A ma-
gyar váóár szó pedig nem más. mint a török-tatár nyel-

vek (kbaxári> szava. A templomok köri épült ^bazárok))

itt-ott még napjainkig is fennmaradtak, szemmellátható-

lag mutatván a történelmi fejldésben a kapcsolatot.

A várakon kívül tehát a vádárheli/ekhen kell keres-

nünk a városok magvait, melyeknek éltet eleme els-

sorban a vásártartási jog volt.

Telepedési góczpontokl tehát a királyság és keresz-

tyénség els századában a várakat és templomokat tekint-

hetjük. A várak aljában ós védelme alatt s a nevezetesebb



egyházak, templomok környékén keletkeztek a népesebb

községek és ezekbl nttek ki a fejldés folyamán a

városok.

A városalapítók sorában elskül a királyok, utánok az

egyházi és világi furak szerepelnek, végül a természetes

fejldés erejénél fogva, küls l)efolyás nélkül is keletkez-

nek városok, forgalmi középpontokon, úthálózatok csomó-

pontjain, kiaknázható természeti kincsek közelében.

A fejldés azonban lassú és fokozatos volt és egy-

másra következ nemzedékeknek néha több százados mun-

kája eredményeként mutatkozott.

Szent István korában mindössze két magyar városról

maradtak fenn megbízható tudósítások. Az egyik volt

Székeófehérvár, a világi, és Eóztergom^ az egyházi f-

székhely.

Székeófehéivur, melyet legels magyar városunkul

tekinthetünk, a nemzeti krónikák szerint a honszerz

Árpádnak legfbb szállása volt. Nevezetes hely volt a

rómaiak korában is, ott tartották Pannónia tartományi

gyléseit. A szlávok valószínleg Belgrád néven nevez-

ték, mint a hogy k a fvárosokat hívni szokták. Ettl kap-

hatta a magyar Fehérvár nevet.* A Széked jelz a királyi

székhelyet jelentette.

A megteleped magyarságnak másik fhelye volt

Eóztergom, a Duna mellett, mely ezt a nevet a közel be-

torkoló Garam folyó szláv nevétl kapta Ez a valószí-

nleg eredetileg szintén szláv tele[)hely jelentséget a

keresztyénség behozatala után nyert, mint az új egyház

fszékhelye. '"' '

Ezek a székhelyek azonban valószínleg csak fszál-

1 Salamon Foreiicz : liufJapcst története II. k. !)2. ]. Analógiául

n<;mcsak a szfib fváros Bf3lgrád neve (a magyar Lándor-, késbb
Nándorfeliérvár) hozbató IVI, de az erdélyi lváros Gyulafehérvár

i'égi szláv Belcfiád neve, a hogy az oláhok most is nevezik.



lások voltak s nem igazi városok, még Szent István idejé-

ben sem.

Van ugyan némi kétes eredet hagyomány arról,

mintha Fehérvárnak Szent István adott volna városi sza-

badalmat, illetleg vámmentességet az ország összes vá-

mos helyeire, de ez a följegyzés késbbi századokból szár-

mazik s hitelre alig tarthat számot.

A vámmentesség, illetleg a vásártartási jog tényleg

legels alapja a városi fejldésnek, de ((városokról és

polgári rendrl beszélni nálunk Szent. István alatt korai

volna, mikor még némely nyugati népeknél is mindaz,

a mi a középkori város lényegét tette, csak épen kezdd-
ben volt)).*

A városi intézmény a velünk szomszédos Németország-

ban sem volt még akkor jelentékenyen kifejldve. A ma-

gyarok beütései sarkalják a németeket, hogy védelmükre

erdöket építsenek és a városokat falakkal körítsék. A német

templomok a X. században nagyrészt még fából voltak

építve, Hamburg erdítései a XII. századig fából készül-

tek. Prágát csak a XIII. században körítik fallal.

-

Ezeket azért kell itt felemlíteni, mert német történet-

írók némelyike a német városi szervezetet eredeti nemzeti

intézményüknek hirdeti s akadt magyarul író szász hazánkfia

is, a ki a magyar városi intézményt egészen német ere-

detnek vitatta.^

A dolog pedig ügy áll, hogy a városi intézmény

Európában a rómaiak hagyományaiból maradt fenn s a

középkoi'ban leginkább virágzott Olasz-, Francziaország-

ban és Belgiumban. Xémetország e tekintetben nagyon

hátramaradt s a mintát a németek is másoktól, leginkább

az olasz városoktól vették át, hol a római hagyományok
a legélénkebbek voltak.

1 U. o. íí. 97. 1.

•^ U. o. II. 101. 1.

« Meltzl Oszkár a Századok 1892. évf.



Történeti feljegyzéseink nálunk is a legels városi

népelemi az olaszt (latint) emlegetik. Székesfehérvár és

Esztergom városában külön utczájok volt az olaszoknak

(vicus Latinorun\ Olaszi nev városaink máig is vannak.

A németek kizárólagos szereplését tehát a magyarországi

városok alapításánál nem ismerhetjük el. A német befolyást

nem kivánjulv elvitatni, de kizárólagosnak nem tarthatjuk.

Az tanítómestereik voltak a mi els tanítómestereink is.

Tudvalev, hogy Szent István királyunk a külföldrl

idegeneket telepített be, részint olaszokat, nagyobbrészt

németeket. A földmívelés és ipar fejlesztésén kivl nagy-

részt honvédelmi czélból történhetett ez, mert a magyar

könny fegyverzet lovaskatona volt, a mely nem szere-

tett várakt)a zárkózni. A várrendszer, mint idegen intéz-

mény, idegen katonaságot és várnépet is kívánt. A városnak

idegen (nagyrészt német) magva innen eredt. A várakban

az rség nagyrészt német volt; a c(vár mögén)),* a vár

megetti területen lakott a magyar nép zöme, mibl a

vármegye nemesi intézménye fejldött ki.

A keresztyénség behozatala, az apátságok, püspöksé-

gek alapítása szintúgy nagymérv telepítéssel járt. Hit-

térítk jöttek Olasz-, Német-, Csehországból ; els püsj)ö-

keink, apátjaink is idegenek voltak, a kik a monostorok

köré bizonyára idegen népelemeket is telepítettek. A római

egyház a római mveltség maradványainak fenntartásában

és terjesztésében is buzgólkodott. A keresztyénség be-

hozatala így meglette az els lépéseket a városok ala-

pítása felé.

A királyi udvaron kivl a papság volt az els, mely

a nyugati míveltséget, közte az ipart, udvainokai által

nieglionosította. Oklevél tartotta fenn emlékét annak,

hogy Szent István felesége Gizella bajor királyleánnyal

bejött telepesek alapították Szatmárnémeti városát.

' Az aJíjiúji f hegyközi) magyar paraszt ina is *vdrinöí/é»-nek
mondja ;i v/irmegyét.



A keresztyénség honosította meg a mesterségnek azt

a nemét, a kniíveóáéget^ mely nélkül várost alapítani nem
lehet. \z egyháznak elssorban volt szüksége erre : temp-

lomok, klastromok, kházak építésénél.* Ez megelzte

a kvárak építését is. Még a tatárjárás is e nélkül találta

az országot.

Szent István fiának, Imre herezegnek is szívére kö-

tötte, írásban fennmaradt intelmeiben, hogy a beköltöz

jövevényeket orvendégeket)) (hospites) becsülje meg. Mert

a különlíöz országokból jöv vendégek — ügymond —
különféle szokásokat, tudást és fegyvert hoznak maguk-

kal, a melyek ékesítik és emelik a királyi udvart és ha-

talmat.

A iihoópeáy) (vendég) szó, mely itt elfordul, késbb
a városi polgárnak a neve, de ekkor még alig jelent egye-

bet, mint a királyi udvar vendégét. Hosszü id telt el,

míg ezek városi polgárokká fejldtek.

A XI. és XII. században legfeljebb csak egyes városi

kiváltságokról és mentességrl lehet szó, de formaszerinti

városi szabadalmakról ekkor még nem beszélhetünk.

A városi fejldés a XII. században kezddik valóban s

nagy kiterjedését csak a XIII. században éri el.

oA XII. század végén még nem volt városi rend. Cse-

kély számú városaink részint egyházi fennhatóság alatt

állottak, részint a várrendszer alkotó elemeihez tartoztak

s íiív mindee:YÍk félnél hiánvzott a városi élet els föltétele :

a teljes szabadság, az önkormányzat. Szoros értelemben

vett királyi városaink száma pedig elenyészen csekély

vala : Székesfehérvár, Esztergom, Pest s kivülök talán egy

sem. A XIII. században mindez megváltozott. E század

végén ugyanazon Magyarországban, mely száz évvel azeltt

városokban még oly szegény volt, Kárpátoktól Adriáig s

Pozsonytól Brassóig, hosszü sorával találkozunk a váro-

^ Salamon Ferencz : Budapest története II. k. 10-2— lOli. 1.
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soknak. E városoknak helyzetük is egész más az állam-

ban : a váiispáni iiatóság alatt állott városokból valóságos

királiji cároóok válnak, a melyek már ekkor, mondhatni,

országos rendet képeznek. ))^

Mi idézte el ezt a naev változást? \'iláotörténeti

nagy események közrehatása és a magyarországi bels
állapotok és intézmények átalakulása.

A világtörténelmi események között els helyen emlí-

tendk a kereózteó hadjáratok, melyek a XII. század

els felében Magyarországot is belekapcsolták Nyugat-
Európa nagy eszmeáramlatába

A hazánkon átvonuló európai keresztes hadak, meg-
ismervén ez ország természeti kincsekben gazdagságát^

újabb és minden eddiginél nagyobb lendületet adtak az

idegen bevándorlásnak, illetleg telepítésnek.

II. Géza királyunk, a ki 1141— ()1 között uralkodott^

tömegesen telepít le egyes gyérlakosságú országrésze-

ken (Felsmagyarországon, a Szepcsségen, Erdély déli

részein) külföldi jövevényeket. A mit Szent István meg-
kezdett és kisebb méretekben zött, azt II. Géza nagy-

ban és tömegesen folytatta. Az ú. n. ((szászok)) betelepíté-

sét neki tulajdonítják.

Láttuk, hogy Szent István tele|)ítései inkább hadászati

czélból történtek, s a bevándorlók között akkor kevés

lehetett az ij)aros és keresked A nép szükségleteit ak-

kor még kielégítették a hazai iparosok. A kereskedk
pedig leginkább keleti, rokonfajú népek, izmaelita (t. i.

inohammedán) bolgáiok voltak és jóelevc zsidók is. Nyu-

gati ipai'osra akkor lett szükség az országban, midn a

magyar nép életszükséglete, fegyverzet, öltözet, lakás és

bútorzat gyökeres átalakuláson ment keresztül.

A keresztes hadjáratokkal együtt járt a zsidóüldözés,

l^^.eknek lielyét a kereskedelemben kereszlyén elemeknek

* S/,;il;iy József : N'árosaiiik iieiiizclisrgi viszíjnvai a .\III. sz;'i-

/;i<lt)íin. S/.;i/.íiíJf»k ISSí) évi". :>:'>:{. I.
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kellett elfogialniok. A magyar nép szelleme nem lévén

arra alkalmas, a szükséglet idegenbl volt pótlandó.

n. Géza eltt nagymérv telepépítései alkalmával

bizonyára ezek a szempontok is mérvadók lehettek.

A nyugati elemek betelepítésénél azonban még ekkor

is honvédelmi tekintetek lehettek a lényegesebbek.

Az si magyar hadszervezet hanyatlásnak indulván^

a csatatéren szükség volt nehéz fegyverzet gyalogságra,

mihez a magyar nem akart szokni. A határszélek külön-

ben sem voltak eléggé népesek. Idegeneket kellett tehát

behozni határrökl. A tömeges telepítések tényleg a

határszéleken történtek: a Szepességen és Erdélyben. F-
ként a keleti betörések ellen volt szükség a határvédelemre,

A kunok és besenyk becsapásai szent László idejében^

tudjuk, mennyire igénybe vették az ország haderejét.

Késbb is meg-megújulnak, úgy, hogy állandó élsövényt

kellett fonni visszatartásukra

A szászok betelepítésének tehát elssorban honvédelmi

jellege lehetett s csak másodsorban földmível és ipar-

fejleszt czélzata. Az kétségtelen, hogy ez a népelem nem
tisztán katona, hanem földmível és bányamível volt.

A kett akkor meglehetsen együttjárt. A kard és ekevas

ikertestvérek voltak.

A hozzánk betelepítettek közül leginkább emlegetett

((Szász)) név alatt akkor nem lehet egységes fajú népei

érteni. Vegyesen jöttek más népelemekkel. A szászság

különben sem volt a németségnek színe-java, st épen a

legmüveletlenebb része, a kikel Nagy Károly császár a

magyarok bejövetele eltt száz évvel erszakkal civilizált

és a X. században Madarász Henrik császár a magyarok

ellen várbeli katonai szolgálatra kényszerített,^ Az iparos

és kereskedi szellem két század múlva is kevéssé lehe-

tett közöttük kifejldve.

1 Salamon Ferencz : Budapest történele II. 108. 1.



Az új telepeseknek értékesebb népeleme volt a fla-

mand, mely a mveltségben lellnmlta az összes néme-

teket. Ezek Flandria (a mai Belgium) területérl jöttek

s vegyesen I elepedtek le a szászokkal. Ipar, kereskedés

és földmvelés tekintetében egyik legelörehaladottabb

népe volt Európának. A keresztes hadjáratokban is élénk

részt vettek. Igen elszaporodtak, sokfelé kivándoroltak;

ök alkották az els zsoldos sergeket. Nálunk a XV^I

—

XVII.

században ersen szerepl vallonok is közlök valók.

A W'allendorfí^ magyarul Olaszi) nev községek alapítói k
voltak.

Nagyon valószín, bogy a legels magyar városok,

Esztergom, Fehérvár legels lakói között emlegetett lati-

nok is nem mind olaszok voltak, hanem egyrészük a mai

Belgiumból való volt. A Rajna vidékérl tehát nemcsak

germán, de latin nyelv polgárok is telepedtek meg ha-

zánkban.

((Ezek a flamandok, vallonok hozták hozzánk a városi

életnek nemcsak eszméjét, hanem alkatelemeit is)).^

A flandrok nálunk vegyesen a szászokkal telepedtek

le. Az eidélyi királyföldi telepeseket a legels oklevelek

íi XII. század végén flandroknak (flandrenses) nevezik.-

A XI II. századelején mái- németeknek (Theulonici),'^ 1238-tól

pedig szászoknak.'' Közben a ((vendégek)) (hos|)ites) el-

nevezés is elfordul. Bizonyára különböz idközökben,

több rajban és töbl) helyrl jöhettek s II. Endre király

l*224-iki szabadságlevele teszi ket egy néppé.

Ebben az oklevélben, mely jogaikat és kötelezett-

ségeiket megszabja, szó van arról is, hogy kereskedik

szabadon és vámmentesen járhat nak-kelhetnek az ország-

* Síilainon I". id. m. II. Ii:'.. 1.

- Zirnmorniann-Werner : t rl\unflent)ucli zur Geschichtc dcr

Dciitsctií'i) in Sieij«'nbüi"í,'eii I. 2. 3. 4. II. llír^-llOí).

« U. o. I. 7 60. I. 1204 \r.M.

"• ü. o. 1. OO. I. 12:}8-tói.
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ban és vásáraikat vám nélkül tarthatják.^ A városalapítás-

nak tehát els és egyik legfbb jogával : a szabad, vám-

mentes vásártartással rendelkeztek.

A XII. század nagymérv telepítései tehát olyan idegen

népelemmel gazdagították az ország lakosságát, mely ipar-

zésre és város alapítására a hajlandóságot már régi

hazájából magával hozta. Ehhez az idegen népelemhez

járult az a hazai népréteg, mely a várrendszernek a

XII—XIII. században történt bomlásával mintegy hullámzó

népelemmé vált s az új intézmény keretébe szívesen be-

illeszkedett. Ezek voltak a várjobbágyok és várnépek,

A meglazult várintézmény kötelékébl nem volt nehéz az

átmenetei az ugyanakkor- tájt fejldésnek indult városi

élet kötelékébe.

A várrendszer keretén kivl is volt hazai népelem,

mely a városi polgárság magvához újonczokat adott.

A városi elem zömét tudvalevleg az iparos- és keres-

kedoszlály teszi. Az ipar és kereskedelem pedig csirájá-

ban meg volt a honfoglaló magyarság közölt is.

Az ipar eleinte természetesen háziipar volt, mely a

nomád életmód között a né[) szükségletét ki tudta elé-

gíteni. A mezgazdaságra áttérés azonban lassanként az

ipar fejlettebb fokát, a kézmipart igényelte, miután

mindinkább olyan szükségletek támadtak, melyeket min-

den háznál elállítani nem lehetett. Ez az állapot már a

inunkafeloóztáót kívánta s a fejlettebb viszonyokat ki-

elégít iparczikkek elállítása szakért iparosokat igényelt.

Ilyen kézmvesek és megszabott nmnkára alkalmazott

iparosok voltak a magyar királyi udvarban, a kolostorok^

fpapok és furak szolgálatában már a XI. században.

így a pécsváradi apátság szolgáló népe között, a kiket

1015-ben Szent István király már az alapításkor adomá-

1 l'. o. I. 34. I. és Teutsch G. D. Geschichte der Sieben-

burírer Sachsen I. k. 13. stb. 1.
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nyozolt az apátságnak, voltak iparüz kézmvesek is,

a kik a szerzetnek szolgáltak. És pedig 6 kádár, 12 eszter-

gályos. 3 fazekas, 6 viaszönt, 5 aranymves, 8 kocsi-

gyártó. 4 molnár és 10 meg nem határozott mesterember.^

A tihanyi apátság 1055-ben I. Andiás királytói a

terjedelmes birtokhoz kap (()0 földmíves vagyis szántó

szolga, 20 szlmves, 20 lovasszolga, 5 lovász, 3—3 gu-

lyás és juhász, 2—2 kanász, méhész és szakács mellett)

2 — 2 vargát, kovácsot, ácsot, kádárt és molnárt. Kap
továbbá egy-egy ház aranymívest, esztergályost, mosót,

szcsöt. A meghatározott minémség szolgáló nép között

tehát elég sok volt iparz."

A tihanyi apátság 1211-iki népösszeírásában a szol-

gáló népek lélekszáma 590-re szaporodott. Köztük iparo-

sok a következk : 10 süt (pék), 7 szakács, 5 timár,

7 szcs, 2 tálkészit (fazekas), 12 kmíves, 3 kovács,

1 aranymves.^

így volt ez a többi apátságnál, kolostornál, püspöki

udvarokban, furaknál, váiispánoknál, illetleg a várnépek

között.

Mindez természetes népelemi kínálkozott a városi

polgárság megalkotására.

A városalapításnak nálunk egy nagy világtörténeti

esemény adott közvet étlen lökést, az ú. n. mongol vagy

tatárjárás, mely Ázsia fell Magyarországra zúdulva,

1341— 1342-ben fenekestl felforgatta az országot. E pusz-

tító orkánnal szemben a védekezés csak ott volt lehet-

séges, a hol valamely erd, vagy kfal állott útjában

€ gyorsan száguldó lovasnépnek. A vész elvonultával az

újabb beütéstl való félelem arra bírta a királyt és nem-

' l'cjér íiyörgy: Codex diploiiiaticus I. 27!). 1.

'^ A tihanyi apátság alapító levele Marczali Történeti kútfi-

ben. V. ö. Erdélyi László : A tihanyi apátság törtc^netc \l. 1.

=» L". o. Krdélvinél 44H. I.
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zetet, hogy mennél több kvárat épílessen és várost ala-

pítson.

Az történt ^íagyarországon, a mi bárom évszázaddal

azeltt Németországban, a hol a magyarok beütései ellen

kfalak építése által védekeztek. Most a tatárjárásból

Magyarország merítette azt a tanulságot, hogy hódító

lovasnép ellen leginkább a kfalerödítés nyújthat biztos-

ságot. W . Béla, az ország újraalapítója volt egyszersmind

a városi intézmény els buzgó apostola. kezdte süin
adományozni a városi kiváltságokat ; a városi élet neki

köszönheti az els nagyobb lendületei.

Az Árpád-ház kihalása után a XIV. században a

franczia-olasz Anjou-ház jutván a magyar trónra, az ebbl
származó uralkodók, olasz és franczia példák és tapasz-

talatok alapján, még több gondot fordítottak a városok

fejlesztésére. A királyi városok közvetetlenebbl lévén a

királynak alárendelve, mint a függetlenségre törekv és

több önállóságot élvez nemesi rend, a királyok mind
több és több kedvezményben részesítették a városi pol-

gárokat. Pénzügyi politikájuk is a városi intézmény fej-

lesztését kívánta. Az ipar, kereskedelem és bányászat

fejlesztése az Anjouk alatt nyer nemzetgazdasági jelent-

séget.

Zsigmond uralkodása idején, a XV. század elején, a

török beütések ugyanolyan hatást gyakoroltak, mint két

századdal azeltt a tatárjárás. Ez ellen a hódító lovasnép

ellen megint csak a kfal nyújtotta a legbiztosabb védel-

met. A mi azeltt lendszertelenl bár, de már megkezd-
dött : most országos törvény rendeli el a városok erdí-

téssel, kfallal való körivételét. Hogy Zsigmond e tekin-

tetben annál inkább czélt érjen és hogy a városokra hírük,

tudtuk és részvételük nélkül ilyen nagy terhet és költ-

séges kötelességet ne róvjon : a városokat is meghívta

országgylésre, követküldési joggal ruházván fel ket.

Ezért és így lesznek a városi polgárok is a |)olitikai nem-
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zet országos jogokat gyakorló tagjaivá : ekkor nyernek a

városok és polgáraik rendi jogokat, az országos törvény-

hozásban részvételi. (1405)

A városok hol és mikor keletkezésére rendszerint tör-

téneti, természeti és loldiajzi, meg nemzetgazdasági ténye-

zk voltak az iiányadók. A hol a régi római kultúrának

maradványai voltak, vagy újal)b történelmi okok hatottak

közre, ott a telepedés könnyebben ment. A rómaiak f-
útvonalai ott vezettek Pannoniában és Dáciában, a hol

most is a f közlekedési vonalak vannak a Dunántúl és

Erdélyben. A f közlekedési vonalak góczpontjai akkor

is, késbb is maguktól, a viszonyok erejénél fogva kínál-

koztak városhelyekül. A jelentékeny hajózható folyók

mente, a rév- és átkel helyek, a hegyvidék és sík term-
földek találkozási helye s a hol a természet valamely ki-

aknázható kincscsel kecsegtetett, mind megannyi all^alma-

tos helyi szolgált a letelepedésre, gyarapodásra és idvel,

kedvez körülmények mellett várossá fejldésre.

A meddig a történelem világánál vissza tudunk tekin-

teni hazánk földjének a múltjára, azt látjuk, hogy a népek

fbb telephelyei azok voltak, melyek mainap is.

Már a rómaiak fbb városai azokon a pontokon épül-

tek, a hol most is nevezetesebb helységeink vannak. Pan-

nónia fvárosa, Aquincum, ott volt, hol a mi mai fváro-

sunk áll. Ez a Kárpátok körive által övezett és a Duna-

Tisza vízrendszere által földrajzi egységgé megszabott

országnak természetes középpontja, a ffolyam derekán,

hegyvidék és síkföld találkozása helyén, meleg források

ineHel t. Római nevét is (Aquincum = vizek városa) a h-
forrásoktól nyerte ; német neve (Ofen) is onnan ered ; a

szláv szó Peót sem í'gyéb jelentés, mint a meleget adó

kályha.
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A magyar honfoglalás után a történeti tényezk ugyan

Székesfehérvárt és Esztergomot tették egyelre fvárossá,

de a természetes okok csakhamar gyzedelmeskedtek s

az Anjouk idején már Buda az ország fvárosa, mint leg-

természetesebh középpont és az ország fútvonalainak

csomópontja minden irány felé.

A Duna vonalán, mely az országnak f éltet ere és

legkönnyebb közlekedési útiránya, korán keletkeztek más
városok is. Legfelül Pozáony, hol a Duna a Kis-Kárpá-

tok hegyvonalát elhagyva, a Kisalföldre ér és két ágra

szakad. Régi római és szláv telepen épült, korán erdített

hely, mely az ország nyugati kapuját védi. Már a hon-

foglalás korában (907.) s még inkább a királyság els
századában (1041—52.) nagy harczok színhelye. Szent

István a Gizella királynéval bejött bajoiok közül való-

színleg oda IS telepített polgárokat.^ \ára a tatárok

rohamainak is ellentállott. W. Béla a várat s várost meg-

ejsítelte. A XIII. sz. cseh háborúk korában (1254— 1278.)

nagy szerepet játszott. III. Endre 1291-ben teljes városi

szabadsággal látta el, régibb vámmentességi jogát meg-

ersíté, bíró és 12 esküdt választási joggal önkormány-

zatot biztosított neki, más értékes szabadalmakkal. Xagy

Lajostól (1350.) árúmegállítási jogot nyert. Zsigmond

király is szaporította kiváltságait. Ipara és kereskedése a

XIII. század végétl nagy lendületnek indult. A XIV. szá-

zad folyamán már virágzó czéliei voltak. A XV. század-

ból fennmaradt nevezetes jogkönyve (németül), melyhez

a X\ 1. század folyamán pótlások és kiegészítések járultak.-

A dunántúli városok k()zül Sopion a szent királyok-

tól kapott szabadságára hivatkozik,^ IV. Bélától is volt

1 Bél M. és Bonfinius alapján áv. Király J;ínos : Pozsony város

joga a középkorban Bpest 1894. 27. I.

'^ V. o.

•* l-2h2-beii IV. László országos vániinentcsséget adó levelé-

ben Hazai Okmánytár Vili. k. 218. 1.).

Kornfeld köníjvtdr. VI.
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kiválts;'íi>a, (uikorinnnv/alát l*277-l)en nverlc, G//<3> is neve-

zetes város már a iatárjárás eltt, bár Iviváltságlevelet

csak r271-ben nyer, midn a közséi>- lakóit V. István király

a várba telejtiti s városi rangra emeli. Árumegállító joga

is, Bécs ellenében, még árpádkori.

^

A Tisza-mentén pl. Tokajníxk a hegy és síkföld talál-

kozása és a tiszai egyik f átkel volta kölcsönzött jelent-

séget. Ennek lulaidonitható, hogy róla nevezik a háta

mögött lékv vidéknek, a magyar Hegyaljának legkitnbb

borát. Alább Szolnok (mint szláv eredéi ü neve is mutatja)

az Erdélybl a régentén vízi úton (a Szamoson és Tiszán)

szállított sónak tolerakóhelye volt az Alföld és a fváros

számára Szeged a Marosnak a Tiszáiba ömlésénél egyik

természetes góczponlja a délvidéknek, miként kelet felé

Arad s alá])b Temeóvár.

Felsmagyarországnak legjelentékenyebb városa,

Kaóóa is a természet és történelmi tényezk együtt-

hatásának k()sz()nhette korai felvirágzását és jelentségét.

A (T()mr)r-sze])esi érczhegyek lábánál, a kiszélesed Hernád-

völgy torkolatánál feküdvén, természetes közvetítje lett

a feltold és alföld termékeinek. A XI 11. század elején már

városi kiváltsága van. Szász telepes polgárai Kun László-

tól (1290.) engedelmet kértek, hogy városukat kfallal

keríthessék be. 1319-ben vámmentes kereskedelmi jogot

nyert a Tiszáig, Sajóig." Áiúmegállító joga is volt már

a Xl\'. században (1347-il), a mely oda terelte a Lengyel-

ország felé és fell haladó kereskedést messze vidékrl,

így a zempléni Hegyalja bortermését is.'' \oh is virágzó

1 Homan Bálint: A magyar városok az Árpádolv koiáluin,

Hpest U)()x. 10.. 1.')., .'.«),. G7. 1.

'^ Dr. Tótli Lörincz : Adalékok az ipar és kercskedel/'ni lör-

ténf'téliftz, Kassán. A kassai fgimnázium ISH/G. tanévi Erlesítö-

jí'íben.
•' 1)1- Farkas Róbert : Kassa árúmegállító joiía. Kassa 18íKi. —

Divéky Adorján : Felsömaííyarorszáíi- keieskodolmi összeköttetése
Lengyeloiszággal. Hpest 190."),



19

ipara, kereskedelme már a XI\'. században, midn a czé-

hek egymás után kezdenek alakulni. A XIV. század köze-

pén (1557.) 27 czéhe van, 1823-ban 52 czéhe szerepel.*

A kassaiak mintájára és sokszor azok fiókjaként alakul-

nak meg az északkeleti íeltöld városaiban lev czéhek,

a mirl alább bvebben lesz még szó.

A Szepesség fvárosa Ló'cóe a tatárok kivonulása

után (1245 táján) alapíttatott. 1312-ben már erdített város

volt. 1321-ben árúmegállító-jogot nyert.- Ipara, kereske-

delme legvirágzóbl) volt a Magas Tátra aljában.

Felsmagyarországon nevezetes városfejleszt tényez
volt a bányamívelés is, mely az Anjouk korában (a XIV. sz.)

nvert nao-yobb lendületet Ennek köszönhetik nevezete-

sebb bányavárosaink, mint Bcózterczebánija (mely városi

kiváltságot 12r)5-ben nyer), Krinczbánya, Sehneczbánya
stb. alakulásuk és fölvirágzásuk indító okát. Ezeknek

eredetileg német polgársága között az iparzésnek külön-

böz nemei is korán kifejldtek és virágzó czéhek kelet-

keztek náluk már a középkorban.

Erdély felé részint Szatmárnémeti, részint Vái-ad

alkotta az összeköt kapcsot. Az elbbi még mint Szent

István korabeli alapílvány, a XI. század legelején nyert

német telepeseket (késbbi oklevélnek tanúsága sze-

rint), az els magyar királyné, a bajor Gizella kíséretébl.

Városi kiváltsáö-a, melv alapítására hivatkozik. 1230-ból

való. Várad az erdélyi hegyek lábánál, az Alföld szé-

lén, a Körös vize mellett, már földrajzi fekvésénél fogva

nagy, tei'mékeny vidék középpontja lévén, jelentékeny

szerepre volt hívatva. Politikai és hadtörténeti, úgy egy-

házi jelentsége karöltve járt gazdasági és ipartörténeti

* Tótti Löi'incz : Adalékok ;iz ipar és kereskedelem töité-

netéhez.

- Dr. Deniko Kálmán : Lcse története 310. 1. V . . Lcsé-
nek erdítése t's védelmi rendszere. Lcse, 1884. 5. 1.
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fontosságával. Az erdélyi fejedelemség korszakában f-
városa volt az Erdélyhez tartozó ((Magyarországi Ré-

szekD-nek.

Erdélyben a sóbányászat már az els Árpádok alatt

virágzott. Ezért kap 11. Endrétl Dézs-vár, Dézs-akna

és Torda-(akna) 1291-ben városi kiváltságot, Toroczkót

Ausztriából (^Eisenwürzeltl) települt lakosságával a vas-

bányászat teszi várossá (1294.), Kolozóvár is jelentékeny

város már a Xlll. században. Városi kiváltságát V. István-

tól, mint ifjabb királytól nyerte, 1270 táján.

Ipar és kereskedelem szempontjából nagyjelentségre

tesznek szert Erdélyben a szász városok, fként Nagy-
óxebeii és Braóáó. Az els a Királyföld fvárosa, mely

II. Endre 1224-iki, a szászoknak adott kiváltságlevele alap-

ján a szász nép élén áll. Kiváltságuk nemcsak az ön-

kormányzatot biztosítja, hanem azt a fontos elnyt is,,

hogy kereskedik az országban mindenütt vámmentesen

járhatnak, kereskedhetnek s vásárokat adómentesen tart-

hatnak.* Czéheiket Nagy Lajos 137G-ban szabályozza.

-

Gyulafehérvárnsik központi fekvése a xMaros termé-

keny völgye felett, az Érczhegység lábánál, az ott alapí-

tott püspökség és káptalan kölcsönöz kiváló jelentséget

akkor is, midn még nem volt f- és székváros.

A Székelyföld városai közül Udvarhelij és Maroó-

váóárheli) versenyeztek az elsségért, bár jelentségük

inkább vidéki jelleg volt. A századok folyamán, fként

a fejedelmi korban az iparzésnek is nevezetes gócz-

pontjai lettek.

Ezekkel szemben az alföldi városok napjainkig meg-

tartották inkább mezgazdasági jelentségüket. Városi

jellegök is jóformán csak a török hódoltság idejében (vagy

1 Ziiiiriioniiann-Werner : Urkundenhiich der Deutsclien in

Siebí'iibürgeri I. k. 34. I.

2 r. o. II. 44!). I.
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azután) keletkezett, midn az elpusztult környékbeli falvak

lakossága egy-egy középponti helyre tömörült, a hol inkább

talált védelmet az ellenséges hatalom zsarolásai ellen.

Miként a városok keletkezése különböz tényezk
közrehatásától függ, úgy fejldésükben is fokozatos a

kialakulás, a városi jogok megszerzése és kifejlesztése.

A legels jog a várossá fejldés terén a polgároknak

a várispán, vagy földesúr hatósága alól felszabadulása és

saját választott bíráik által való igazgatása. A második

jog. a mit megszereznek, a váóártartáó joga. A bírásko-

dás eleinte korlátozott volt, fontosabb ügyekben még a

várispán Ítélkezett, késbb az önkormányzat teljessé vált.

A vásárjog eleinte királyi jog volt^; közóégi vááárhox
királyi kiváltság útján s vám- és adómentesség megszer-

zése által jutottak. A gazdasági fejldés a kereskedelem

szabadságára törekedvén, vámmentességet igyekeztek sze-

rezni a város határán kívüli kereskedelemre is. Betetzte

-a fejldést az egyházi autonómia, a vároóok kegyúri joga^

melynek alapján maguk választották plébanusaikat, a kik

egyenesen a megyés püspökök alá tartoztak,"

Els valósaink többnyire a várispánságok székhelyein,

tehát királyi területen keletkezvén, királyi városokká

lettek. Ezek a Xlll. századtól kezdve királyi kiváltság-

levelet kaptak, a mely a szokásjog alapján lassanként

kifejldött szabadalmaikat megersítette, esetleg kiterjesz-

tette. Kiváltságlevelet rendesen csak akkor kaptak, mikor

már a városi élet alapját alkotó jogokat, az önkormány-

^ Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jogtörténet az Árpá-

dok alatt. Pest 1872. 332.

- Lásd ezeket bvebben Homan Bálint : A magyar városok

4iz Árpádok korában ez. mvében.
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zatol, a vámmentes vásártartás és szabad kereskedés jogát

megszerezték. Az els ilyen kiváltságlevelek a Xlll. század

els telébl maradtak fenn. A városi polgári elem igazi

megalapítójául azonban W. Bélát tekinthetjük,* a kill a

tatárjárást követ idbl számos városi kiváltságlevél ma-
radt íénn. Ezek néha más város kiváltságára hivatkoznak^

leggyakrabban Fehérváréra.

A királyi városokon kivl voltak nálunk már az Árpád-

korban és még inkább keletkeztek késbb földeáúri^ fkép
püópöki vároáok. Ezek a földesurak birtokain keletkez-

tek és ezektl nyerték szabadalmaikat, kiváltságlevelei-

ket, melyek a királyi városokéhoz hasonló jogokat bizto-

sítnak : a szabad költözést, bíróválasztást, vásárjogot és

az önkormányzatot. Ilyen földesúri szabad városként ala-

kult Komárom, melyet IV. Béla alapít ugyan telepítéssel,

de AA'alter kamaraispánnak adományozván, Budavár sza-

badalmaival ruházta fel." Az ilyen földesri városokban

a czéhszabályokat is rendesen a földesúr adja ki, illetleg

ersíti meg.

A városi polgárság népeleme, a mint a fennebbiekbl

önként következik, igen vegyes volt, eredetére és nem-

zetiségére egyaránt. A várak kötelékébe tartozó várnépek

vagy királyi udvarnokok s a kolostorok, földesurak szol-

gáló népe, szabad parasztjai többnyire bennszülöttek, tehát

magyarok, esetleg szlávok, ú. m. horvátok, tótok voltak.

Az idegenbl bevándorlók, a vendégek (hospites) leg-

nagyobbrészt németek, kisebb számmal olaszok, vallonok,

llamandok, belgák, szórványosan francziák s más nemzet-

béliek voltak. A városi polgárság között túlnyomó lévén

a német elem. a középkorban a magyar városok német

jellege ersen szembeötl. Még olyan város is, mint

^ iiajnik .szcriiil: 1\. Jiéla <^'a jjol^ári (;lcni lulajdonkóix'ni

.statonj»> (.Magyar alkotmány és jogtörténet I. Pcsl 1S72. 223. I.).

- Hoiiiaii 15. iíi. III. :?s. I.
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Kolozsvár, csak Mátyás király alatt vívja ki azt a jogot,

hogy bíi'ája évenként lelváltva, német és magyar legyen.

A kolozsvári kádárlegények szabályaiban még 153'2-bl is

azt olvassuk, hogy a mely német legény a gylésen, midn
a társláda az asztalon van, magyarul beszél és nem néme-
tül, fizessen hat dénár bírságot.* Voltak természetesen

tiszta magyar és túlnyomó részt magyar városok is, de

Felsömagyarországon és Erdélyben a városokban a német
elem dominált és mee-lehetösen el is zárkózott mao-yarok

beköltözése, fként a nemesség ház- és birtokvásárlása

elöl. A szászok eme makacs elzárkózása sok összeütkö-

zésre vezeteti a fejedelmi korban Erdélyben. Az anya-

országban az 1608-iki országgylés 13-ik iörvényczikke

rendeli el. hogy a sz. kir. városokban a magyarok is

vehessenek házakat és választassanak lobírákká, taná-

csosokká.

A városok keletkezését, a honvédelmi szempontok
mellett, leginkább gazdasági okok, a kereskedelem és

iparzése idézvén el : a lakosság ffoglalkozása a föld-

mívelés mellett továbbra is az ipar és kereskedés maradt.

Épen ebben különbözit legfbbként a falu lói, a mely

kizárólag mezgazdasággal és állaltenyésztéssel foglalko-

zott.- A városi jogok és intézmények is leginkább az ipar

és kereskedelem védelmére és fejlesztésére irányultak.

A iparzés elmozdítására és az iparosok közös érde-

kei védelmére alakultak a városok kebelében az iparos

* «So cin .Miibruder, welcher Teutscher nalion ist, wenii

Zugang gehallen. und die Lade autfm Tisch stehet, Ungarisch

redon wird, und nichl Teutscli, soll gebén den ().» (Eredetije az

Erdélyi Múzeum levéltárában.)

- «Városnak nevezzük azon közösséget, mely ipar, kereskede-

lem és míveltségi tényezi következtében önállóbb községi élet-

nek indult s mely nevezett jellemz tulajdonságaival a többi köz-

ségek közül különválik". (Dr. Kii'ály János: Pozsony város joga

a középkorban. Bp. 1894. 11. l.j
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czéhek. Ezeknek tagjai együttvéve alkották a városi polgár-

sás: zömét. A város élén álló tanács és bíró is rendszerint

az kebelükbl került ki, illetleg választatott. A czéh-

tagság együttjárt a polgári joggal, a czéhmesterség el-

iskolája volt a városi igazgatásban, a tanácsban való rész-

vételnek s a bírói tisztségnek. A városok s általában a

polgárság történetének tehát igen kiváló részét alkotja a

czéliek története ;
mely egyszersmind a magyar míveltség-

történetnek egyik legérdekesebb és legjelentékenyebb

fejezete.

A czéhek története tehát, midn az ország anyagi

míveldésének egyik legf])b intézményét ismerteti meg,

méltán tarthat igényt a közérdekldésre.



II.

A ezéhek eredete és történelmi fejldése

a középkorban.

i(kz újabb történettudomány felismerte már az ipar-

történet jelentségét. Felemelte már a történelem szín-

vonalának ama magaslatára, melyen mint egyik leglénye-

gesebb társadalmi tényez helyet foglalt. Felismerte, bogy
az ipar consolidálása, az iparegyesületek és testületek, a

ezéhek. a gildek, compagniák s egyéb ily kereskedelmi s

iparos társulatok alakulása legalább is oly korszakias tényt

képez a népek történetében, mint akár a népvándorlások

s a keresztes hadjáratok, akár a politikai forradalmak

vagy a hitújítási mozgalmak. Hogy épen úgy egyike volt

ama tényezknek, melyek új birtok és nemzeígazdászati,

valamint polgári és társadalmi forradalmakat idéztek el.

A történeti kutatást foglalkoztathatja még az ipartársúla-

tok és testületek eredete és keletkezése, azok szabadsáirai

és joggyakorlata ; de az kétségtelen, hogy ezek a világ-

nak új képet adtak, az emberiség egész osztályait át-

alakították, a nemzetek életében új korszakot alkottak.))^

Az ipar fontosságát ilyen ékes szavakkal mveldés-
történetünk egyik elkel képviselje jellemezte 35 évvel

<'zelti Azóta mind többen és többen foglalkoztak ipar-

^ Ipolyi Arnold : A magyar iparélet történeti fejldése. El-

nöki megnyitó beszéd a M. Történelmi Társulat Pozsonyl)an

lS77-ben tartott írviilésén. (Századok 1877 okt. f. 1'2. 1.)



lörlénelini Iniuilmányokkal ; de még iiiiiulig sok tisztázni

való krrdrs \ an hátra az ipartörténelem terén álta-

lában és a c'zéhek lörténetének részletes ismereteire

nézve különösen. A régi ipartestületeik, az ú. n. czéliek

történetének kutatása s mint intézménynek lanulmányo-

zása sok érdekes tanulsággal kecsegtet és sok feldolgo-

zatlan írott (Hiilék kínálkozik számára országszerte. Itt

az általános törvények, nem a részlelek megállapítása

jelen munkának a czélja. Amaz a speciális monograliák

feladata leend.

Mindenekeltt azi a kérdést kell felvetni és meg-
álla[)ítani, hogy mikor kezddik nálunk a valódi kézm-
ipar, s azután hogy mikor kezddnek az ipartestületek,

melyek az iparnak már bizonyos fejlettségét és rendszeres

zését feltételezték?

Ahhoz kétség sem férliel, hogy már seink beván-

dorlásakor és a vezérek korában voltak a magyarok kö-

zött mesteremberek, luint pl. fegyverkovácsok (ú. n.

csiszárok) szíj-, nyereg- és kerékgyártók, tímárok, szpsök.

gombkötk, stb. A magyarok fegyverzete és öltönydísze

oly .sajáto.s jelleg .olt, hogy csak hazai mesterek készít-

hették.

Ezekliez a királyság els századaiban jabl) és újabb

mesterségek járultak, melyekkel a nyugati civilisatio és

a keresztény vallás felvétele következtében ismerkedtek

meg a magyarok. A királyi udvar, a megyék várai, a

székesí'gyházak és monostorok köri az udvarnokok és

jobbágyok között az iparosok különféle fajál is feltalál-

juk; földekí't osztogatnak nekik, melyeken együttesen

lí*lepednek meg. (A mirl fennebb, a városok keletkezését

tárgyalva, bvebben szólottunk.)

F.bben az idben (900 és 1100 közölt) Németország-

ban is egyedül a hatalmas hbéiiiiak és a kolostorok

udvarában találunk kézmvesekel, íruisiilt nincs rólok

Cfnlékezcs. Ez ipaios-bdepekbl alakulnak lassankénl a
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városok, mindmegannyi menedékhelye az iparnak és-

mesterségnek.

Királyaink, iouraink, fpapjaink, az Árpádok korában

keletrl, délrl és nyugatról mvészeket, iparosokat hoz-

tak be, s mesterségetz gyarmatokat létesítettek hazánk
területén. Ezek által pótolták a kézmipar terén érezhet

hiányt és egészítek ki a folvtonos harczok által mei>l'o-

gyott nemzetet.

Már a szent királyok (István és László) gondosko-

dása következtében bizanczi és olasz mvészek és mes-

terek jöttek hazánkba, késbb II. Géza, III. és IV. Béla

az elpusztult vidékek lakosai helyéibe tömegesen hozták

be a szomszéd német szászok és frankok, bajorok, thü-

ringiak és flandrok iparosainak egész csoportját. iSyo-

niukban ipar- és bányatelepek, gazdag keresked városok

keletkeztek a magyar alkotmány és kiváltságos szabadal-

maik védelme alatt.

Arra a kérdésre tehát, hogy mikor keletkeztek az

iparos testletek : önként kinálkozik a feltevés, hogy ez

idegen származású iparosok között kell keresnünk els
nyomait a czéhek intézményének. Mert Németországban

már a XII. század második felében kezddnek a czéhek,

s a XIII. század folyamán már szélti})en alakulnak ipa-

ros testületek. (Eynung, Innung, Fraternitas, Gild és

más nevek alatt.
)^

Ezeket eleinte nem annyira az egynem iparzés

fzte össze, mint inkább a közös honvédelmi szolgálat,

a kapuk és bástyák rzése, az együtt való táborozás. Az

ilyen czéhek tagjaik sorába olyakat is felvettek, a kik az

iparukat nem zték, s még a Xl\'. század folyamán

1 Hegel Kari : Sládlc und Gilden der germanischen Völker

im .Miltelalter, I., II. k. Leipzig. 1891.-- Maiirer Geovg Ludwig :

Gescíiichte der Stádteverfassung im Deutschhind. I — H'. k. Erlan-

ffen 1899.



eiíyik iv.éhbl a másikba könnyen át lehetett lépni. Ebbl
nitek ki azAitán az eííynem ipart z rendszeres test-

letek, szorosan meghatározott munlvakörrel, a mely ki-

zárólaiíos nuinkaleloszlás azonban csak a XV. és XVI.

század vívmánya volt.

A strassburgi czéhek 1332-ben, az ú. n. czéhrevolutio

következtéiben a régi patrícius családok kezébl magok-
hoz ragadlak a város kormányzatát, s ettl íbgva a czéhek

alkották a régi lovag testletek helyett a város hadászati

erejét, katonai hatalmát^ Ilyenforma átalakuláson ment
keresztül Németország legtöbb régi városa s a czéhek

többnyire mindenütt már régebben létez társulatok örö-

kébe léptek.

Hazánkban a kézmiparnak a XII. és XIII. század

folyamán (mint fennebb kifejtettük) két körülmény adott

nagyobb lendületet. Egyik a keresztes hadjáratok követ-

keztében kif'ejlell közvetetten és gyakoribb érintkezés a

nyugati népekkel ; a másik, ennél még közvetetlenebb

hatású: 11. Géza királyunk által a szászoknak és német-

alföldi ílamandoknak betelepítése (1141— 1161) Erdélybe,

a Szepcsségre s a felsmagyarországi városokba. Ezek

már — úgy látszik — nemcsak az általuk régebbi hazá-

jokban szorgalommal zött mipart honosítotlák meg
hazánkban, hanem magokkal hozták egyszersmind a

Németországban dívó egyesületi szellemet, s ha nem is

a legí'ls telepesek, de a XI II. század folyamán érkez
újabb jövevények az akkor már Németországban terjedni

kezd czéhrendszer ismerelél. — melyei aztán nálunk,

új hazájokban is alkalmazni kezdettek,

A szepesi 24 város szász pa[)jai már 1248-ban alkot-

lak egy \ állásos egyesületei, ú. n. fralernilási, a mely

megvolt az erdélyi szászoknál is. A nép közöli is voltak

* ScIuiicUcr Gijszl;'iv: StiJissJjurg zur Zcil dcr Zíinltkanipre.

Strassbiirf,', ls7.">. 14 17. sU». II.
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ilyen vallásos sMnezet egyesületek így Pozsonyban
1349-ben fennállt a szent bolttestj-l nevezett ((fraternitas

corponsGbristi»Lcsén
;
140*2-böl ismeretes a ((Bruderscliaft

des lieiligen Leichnams Christi)).^ Nagyszebenben 1372-ben

alakult a c(Gesellschaft des heiligen Leicbnams)), melv
a Máriáról nevezeti templomban egy oltárt állítoit, mely-

nél saját segédpapjuk misézett a lársúlat lagjai lelki üdvös-

ségéért s a vagyontalanul elhalt szegényeket tisztessége-

sen eltemette. Ilyen volt Kolozsvárt az 1400-as évek

elején a szent Mihály templomban lév szent Katalin

szz és vértanú tiszteletére alakult « számzöttek társu-

lata)) (Exulum fraternitas), melyet késbb a Katalin-oltár

szolgálatában egy czéhtársúlat váltott fel.-

Részint ezekbl a vallásos és jótékony társulatokból,

részint ezekkel párhuzamosan alakultak az iparos egye-

sületek, az ú. n. czéhek hazánkban is.

Az elöltem isniereies legeló czéblevcl IS07-ból való.

Azt hiszem azonban, hogy gyakorlatban (ha czéhlevelünk

nem maradt is fenn az Árpádok korából) bizonyára már
elbb is voltak nálunk czéhek, s a legelsk keletkezését

bátran tehetjük a XIII. század közepe tájára. Úttörknek
e téren valószínleg az erdélyi és szepesi szászokat kell

tekintenünk. Ámbár az is kétségtelen, hogy a régi vár-

rendszer bomlásával a várnépek és szolgák fölöslegessé

válván, a kézmvesek közlcik a városokba települtek s

az ilyen szabad telepesek kebelében is megindulhatott a

szabad czéhek fejldése.**

A XIII. század eleiérl már vannak adatok a maii var

ipar fejlettségérl. II. Endre királyunk leányának, a késbb
szentté avatott Erzsébetnek jeíívajándékai között olv drá-

^ Weber Samu : A szepességi szász bevándorlók m<^gs/.ünt

egyleteirl. (Tört. Tár 188r). évf. -27. 1.)

- Jakab Elek: Kolozsvár története I. 400. és 40S. 1.

^ Királv János id. m. 179. 1.
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ííasáii'okal adlialoll (ezüst l)öjcsüt, ezüst fürdöl^ádat, lán-

i'zokat s más arany éliszerelvet. l)árs()ny-, selyem- es finom

posztórnliákal ), melyekhez liasonló szépségeket és becse-
ket, miként az idegen évkönyviró mondja, Tliüringiában

még" nem látlak.^ Ezeknelv egy része külföldi eredet
lehetett, de bizonyára volt köztük liazai iparm is, fként

az ötvösmvek között.

A tatárdúlás azonban csirájában elfojt á a fejld ipart,

s újra kellett azi meghonosítani. l\. Béla, az új honal-

kotó rendkiviíli pártfogásába vette a városokat, melyek-

nek eljogokkal biztosított polgársága csakhamar új

iparéletet teremteti a romok felett. V. István alatt a

Szepesség 24 városa kézmi és kereskedelmi egyesületbe

lépett, a melynek a király megersített szabadságait

újakkal telezi.- E század végén nemcsak a Szepességen,

és Szászföldön mvelt vászonszövés és fegyvergyártás,

az olaszok által zött üvegkészítés; de a különleges ma-

g-yar i|jar: a brkészítés, irhagyártás, a tímárok és sz-
csök munkája is oly jelentségteljes volt, hogy nemcsak

itthon, de kültVddön is keresetté váltJ^

A XI\. században az Anjoidv még nagyobb lendületet

íídtak az iparnak. Károly Róbert a nemességgel szemben

a városokra támaszkodva, pártfogásába vette a mipart.

-Nagy Lajos alatt pedig a városok valódi szabad önkor-

mányzati szervezetet nyernek, hasonlót a német és olasz

városokéiioz. Ezen két királynak hetven évet felülhaladó

uralkodása a mipar és kereskedés tekintetében új kor-

szakot alkotott .\z álaltok oly nagy lendületet nyert

kereskedés élénksége követkí'ztél)en a mesterségek is

felvirágzottak.

* 1 heodoricus 'rimringcnsis, Katonánál Ilist. Critica. V. i:5:). 1.

- Im'S.sIoi-: íjosíjiií-jilo dor Ungcrn. II. k. HO-2. 1.

•^ Horváth MiliáJN : Az ipar és kfrcskodés törtónctc Magyar-

országon, a köz('*í)koil»aii. (Kisebb munkái, II. k. '>'>. 1.)
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A czéhek intézménye, melynek jótékony liatását alj-

bon az idben tagadni nem lehet, ekkor kezdett általá-

nossá válni országszerte. Nagy Lajos 1376-ban rendezi és

szabályozza az erdélyi szászok czéheit. a melyekben ak-

kor már 24 külön mesterséget ztek.

Az rendeletére, liogy a czéhinlézetek megjavíttas-

sanak az erdélyi szászok hét székének elöljárói, Gol)linus

erdélyi püspök és a landskoroni várnagy, mint királyi

biztosok elnöklete alatt összegylve, az összes iparosok

egyez akaratából és beleegyezésével beható tanácskozás

után (sok régi és elavult rossz szokást eltörölve) részle-

tes czéhszabályokat alkottak.

Ezek szerint minden czéh évenként újév naf)ián két

€zéhmestert válaszszon, a kit esküvel kötelezzenek a czéh-

ben rendet tartani és igazságot szolgáltatni. Ezek vegye-

nek részt a székgyléseken, hogy ott az iparosok érde-

keit képviseljék. A kézmvesek szabadon zhetik mester-

ségüket, árúihatják mveikel a y)iaczon és házaiknál,

tarthatnak bármennyi legényt és inast. Egynél több mes-

terséget senki sem zhet. 20 márka birság alatt. A czéhbe

lépésnél a mesterek felvételi díjakat tartoznak fizetni, me-

lyek minden czéh részére részletesen megállapít latnak,

pénzben (1— 10 forint), viaszban (2—t font), borban (2— 4

veder) és lakomában. A rossz munkát a czéhmester le-

foglalta, a czéh vagy a templom javára. A mely czéh

más szabálvokat alkotna, 24 márka ezüstöt fizet birsá2:úl.*

Az így megállapított szabályok mintául szolgáltak a

késl)ben alakúit czéhek számára, s azokat mások is át-

vették. De miként itt is hivatkozik az oklevél a régi el-

avult és rossz szokások eltörlésére: úgy a Magyarországon

dolgozó iparosoknál^ is voltak már azeltt is czéhszabá-

* Kiadva: Ziiiiinerniann—Werncr : t'rkundenbucli der Deiit-

sctien in Sicbenbürgen. II. k. 449. 1. L. fordításban az Okirat-

tárban.



lyaik, melyek szabályozlak a munkál, meghal ározlák a

mvek árait, s védték az iparosok helyi érdekeit.

Kassa város levéli árában fennmaradt az oltani ózü-

cóök Í301-iki árú- éó bcrózabályzata, a melybl kitnik,

hogy a szesök akkor már otl társulatot (Bruderschaft,

Czeche) alkottak, melynek meghatározott szabályai (Ge-

rechtigkeit der Bruderschaft) voltak. A város ebben a

^zabadalomlevelében egyebek közt az árakat szabályozza,

így pl. megszabja, hogy czobolybrbl való bundát (Pelcze)

etífv lel márka ezüstért készítsenek. Idee-en szcsnek a

város falai közölt nem voll szabad dolgozni, sem mveit
árulni. Ha idegen mester jött a városba és a czéhbe akart

lépni, elször a városi tanács határozta el, hogy ad-e

neki polgárjogot. « Idegen vendég)) (Auslandischer Gast)

szcsmesterséghez való prémeket, vagy bröket százon

alól mnw vehetett vagy adhatott el. A ki ez ellen vét,

áruil lefoglalják s felosztják három felé : a bíró, a város

és a czéh között. A czéhszabályoknak ellenszegül szcsöt

pedig 10 ezüst márka büntetésre ítélik.^

Midn a szcsök 144(S-ik évbeli négy czéhmestere

ezt az 1307-iki szabadalomlevelet Kassa város bírája és

tanácsa állal átíratja és megersítteti, egyéb szokásjo-

gon alapuló szabályokat is elterjeszt és megersíttet,

uielyeket idk folyamán a czéhben a szükséghez képest

alkotlak. Ezek közt olvassuk, hogy a ki idegen szcs-

munkál hoz a városba, azt tömegben (mii dem Haufen)

adja <•! ; kivéve, ha valamely városi polgárnak vagy felesé-

gének szüksége lenne egy darabra: annyit azoknak el-

ad bal. A ki ezl a szabályt áthágja, annak árúja ^ s-ál a

\áros, \:i-át a czéh számára lefoglalják. Idegen ember

(íjastj vadbri százon alól nem vehet, [)olgár sem nyesl-

vagy rókabrt hal kölegen alól eladás végett; magának

' \.. ;iz ()kíiat.l;'iil.an. A lörl. I ár 1S8Í). évi". ISO. 1. közölto

í\finf'-iiy Lajos.
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vehet annyil. a mennyi neki i-uhálioz kell. Mókus-, nyúl-,

és borjúbört sem vehet félszázon alól Ki a czéhbe akar

lépni, az hozzon születési, erkölcsi és tanuló évei kitöl-

tését igazoló bizonyítványt.

A ázcáök^ úgy látszik, másutt is jó korán szervez-

kedtek czéhekbe és biztosították érdekeiket. Kolozsváit

pl. 1369-ben már czéhbe tartoznak s négy czéhmesterük

van, a kik a városi tanácstól azt az eljogot eszközlik

ki, hogy valamiként más városbelieknek eljoguk van az

idegenek fölött : úgy náluk sem vehet senki juh- vagy

báránybrt, vagy más házi, mezei vagy erdei állatbrt

százon alól, csak k, a kik azokat feldolgozzák. Továbbá

senki se zhesse a szücsipart, a ki nem tartozik az

társaságukba, t. i. czéhükbe. A városi tanács azonban

kiköti, hogy k sem hozhatnak társaságukban (in com-

munitate et fraternitate ipsorum) a közjóval ellenkez

szabályokat.^

Mindez azt mutatja, hogy a XIV'. század folyamán a

czéhek mindenfelé szervezkednek s eljogokra törekednek.

Hogy a magyarországi iparosok nem szorultak a

szászok czéhszabályaira, hanem önállóan fejldnek czéheik,

egyéb fen maradt oklevelek is tanúsítják.

Els sor])an is a szabad királvi városok már jó

eleve gondoskodtak arról, hogy a kebelökl)en lev ipa-

rosokat rendes szal)ályzatokkal lássák el. Nagy Lajos

czéhrendezése, úgy látszik, ezekre is kiterjedt, mert pl.

épen 1376-1)01 ismeretes a pozóoniji méózároóok szabály-

zata (Ordnung der Piessburger Fleischhacker von 1376.),

melyben a város tanácsa meghatározza, hogy 28 mészá-

ros és ugyanannyi mészárszék legyen Pozsonyban. Két

felesketett mester és egy városi tanácsos rendeltetett a

húsnak gyakori megvizsgálására ; a rossz húst áruló mes-

tert 72 dénárra büntették s a húst a kórházbeli szegények

1 Jakab Elek : Ivolozsvár története. Oklevéltár I. k. G4. 1.

Koriifeld-künyvtúr. Yl. »*
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közt osztották ki; kilencz órakor mindenki larlozott

mészárszékét kinyitni és mindenkit tisztességesen ki-

szolgálni, a város javára behajtott 72 dénár büntetése

alatta

Ugyancsak 1376-ból ismerjük a posíóonyi iióxteiek

szabályzatát. Ok is minden évben két czélimestert válasz-

tottak, a kik felvigyáztak arra, hogy a mesterek jól dol-

gozzanak. Ha valaki az elírt szabályok ellenére dolgo-

zott : árúja a piaczon nyilvánosan elégettetett, s ö maga
három napi polgári fogsággal büntettetett. Az ó joguk

volt régi idk óta (von alterher) a ezéhbe új mestereket

befogadni, a ki arra magát bizonyítványai és képességei

által méltónak mutatta.

A pozáonyi pékek szabályzata is 1376-1)01 származik.

A pékmhelyek (protpenckhe) száma 16-ban állapíttatott

meg. Két maguk közül választott mester és egy városi

esküdt polgár ügyelt fel rajok, hogy jól és rendes mér-

tékkel süssenek. Ha a sütemény kisebb volt a megszabott-

nál, a vizsgáló mesterek lefoglalták, és a kórházba adták

a szegények számára.

-

A szepesi szászok 1370-ben keltezett, de legiégibb

jogokra hivatkozó statútumaiban is van némi emlékezés

a mesteremberekrl. Pl. a mészárosokiól, hogy ökröt vagy

tehenet ketten is vághatnak társaságban, de többen nem.

Disznót, borjút, juhot, s általában kisebb lábas-jószágot

egymaga vágjon a mészáros. A húst két ízben viheti ki

a piaezra eladni, harmadszor nem ;
idegen vásárra sem

* Ordnung der Pressburger Floischhacker von 1370. üfner

Stadtrecht von ]244 — 1421. Kiadták Michnai Endre és Lichncr Pál

7ÍÍ. 1. jegyzetben.

- Pressburgci- Ijackerordnun^ l.'>76. Ofner Stadtrecht HO. és

^^- '• jegyzetben. Király János id. m. ezeken kivl még említi

a pozsonyi szabók czóhét 1411-bl, a szesökét 14()7-]jl, a posztó-

nyírókét 1470-bl, a kmvesek és ácsokét, a lialászokét meg-
határozatlan idbl. (Id. m. ISO— 199. l.j
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hiheti többé, büntetés terhe alatt. Az ötvösökre nézve

fiieg van határozva, hogy egy márka ezüsthöz több rezet,

mint egy latot, nem vegyíthetnek, s hogy müvére min-

ién ki ráüsse mesterjegyet.^

E fennmaradt emlékekbl is bátran következtethet-

jük, hogy czéhek a XIV^ század folyamán már minden-
felé voltak hazánkban, a Kis-Kárpátoktól a Magas-Tátráig

s onnan az Erdélyi Havasokig.

Nem feladatunk kimutatni, hogy miféle mestersége-

ket ztek az Anjouk alatt hazánkban, de a mindennapia-

kon kívül utalhatunk arra, hogy az erdélyi szászok között

1376-ban már czéhet alkotlak külön-külön a mészárosok,

pékek, tímárok, fehérbr (irha) készítk, vargák,kovácsok

s ezekkel együtt a tcsinálók. üstmívesek, kerékgyártók,

övcsinálók (angulatores), kardmvesek (csiszárok) és la-

katosok egy czéhben ; továbbá szcsök, keztyúsök, mente-

készítk és kalaposok (süvegesek), kötélverk, gyapjú-

szövk (csapók), takácsok, bodnárok, fazekasok. íjjgyártók,

szabók és brtáska-készítk. Tehát összesen 17 czéhben
"24 különféle iparág.- Ezeken kivl például a brassaiak

a vászonszövésben oly híresek voltak, hogy kender- és

lenszöveteikkel kelet felé egész Szmirnáig ztek keres-

kedést. A szebenieknél meg a viaszöntés volt nagyon

elterjedt, s az azzal való kereskedésre Nagy Lajostól ki-

váltságot kértek és nyertek.

A legnevezetesebb volt azonban, a mirl messze

külföldön is híresek voltak a magyarországi és erdélyi

iparosok : az ötvöóáég ; az arany- és ezüstmvesek nem
annyira mestersége, mint inkább mvészete. Ez a XIV.

és még inkább a XV. században páratlan virágzásnak

^ Wilkr der Sachsen in dem Zips. Ofiier Stadtrecht, Beilage,

^44. 1. Kolcz-ivári-Ói'ári : A m. törvényhatóságok jogszabályainak

gyjteménye. li. '2., 25. és 27. I.

- Zimmermann—Werner : IJrkundenbuch der Deutschen in

Siebenbürgen II. 449. 1.
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indult, úíiv hoey az erdélyi ötvösmvek vilás^hírre téliek

szert. Az erdélyi, fként a szász templomok még ma is

gazdag gyjteményeit rzik a regi erdélyi ötvösmvek-

nek, aranyozott ezüst kelyheknek, szentségtartóknak stb.^

Zsigmond alatt (1387— 1437), a ki egyszersmind né-

met császár volt, még élénkebb összeköttetés létesült »

müveit nyugattal, a mi az iparra fejleszten hatott.

Zsigmond bámulattal látta a németországi iparos és ke-

resked városok gazdagságát; Nürnberg és Strassburg:

vagyonos patricziusai, kereskedi és feleségeik eltte ki-

fejtett fejedelmi pompájokkal egészen elbvölték. A kölniek

büszkén mondották, hogy fejedelem leányára sem volna

megvetend sors valamely kölni gazdag keresked nejévé

lennie.- De Zsigmond nemcsak a külföld példáján lelke-

sülve, hanem magasabb politikai okokból is, az olygar-

chia hatalmának korlátozása czéljából, mindenképen ked-

vezett a városi polgárságnak. 1405-ben az országos ren-

dek sorába iktatta ket, meghiván ket követeik által

az országgylésen való megjelenésre. Eme törvény-

könyvében, melyben 140r)-ben a városok önkormányzati

jogait megersíti és kiszélesíti, mellékesen a ezekekrl

is van említés. Midn a király vagy királyné átutazott

valamely városon, az oltani összes kézmvesek tartoztak

a flovászmestert mesterségükbe vágó ajándékkal meg^

tisztelni. így a szcsök szcsmunkával, a nyereggyártók

fékkel s így tovább a többiek is ; de egy évben csak

egyszer.**

Zsigmond a kereskedési és mértékeket is szabályozta.*

Idegen kereskedknek bármely városban posztót rföur

* L. az ötvösségre vonatkozó irodalmat a függelékben.
- Schmoller Gusztáv : Strassburg znr Zeit der Zunfkampfe.

líi. I.

•* Corpns Jiuis, Zsigmond 140."). i-ik törvényében a 13.arLi-

cuhis.
'* 1405. I. t.-cz.
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ként s egyszerre hat végnél kevesebbet eladni eltiltotta.^

Az országban lakó kereskedk oda vihetik áruikat, a hova

akarják és nekik tetszik.- Túlságos vámok szedését el-

tiltotta.** Egyes városoknak kizárólagos jogot biztosított

némely mesterségek zésére, pl. Kassának a barchet

szövet készítésére, a miért sokan, a kik ezzel foglalkoz-

tak, Budáról oda tették át lakásukat. így adott monopó-
liumot Kassának és Bártfának a vászonfehérítésre. "*

Zsigmond hosszantartó uralkodása kiválóan kedvezett

az iparos testletek kifejldésének. Budavárosának az

korában szerkesztett törvénykönyvébl érdekes képet nye-

rünk az akkor virágzott mesterségekrl. Ekkor már a szo-

ros munkafelosztás és czéh szerint való elkülönzés elve

uralkodott. Senkinek sem szabad a más mesterségébe

A^ágni, mindenkinek csak egy mesterséget szabad zni

:

így szól a kereskedésrl és mesterségekrl szóló jog-

szabály els szakasza. Az ötvóóök czéhmesterének min-

den héten egyszer vagy kétszer meg kellett vizsgálnia

minden ötvösmunkát ; a patikariiiónak nem volt szabad

mást árulni, mint a mi patikába való (rííel mérhet
dolgot egyáltalán nem), orvosságot a betegek számára

•éjjel-nappal kellett kiszolgálnia.

A kalmárok (kiskereskedk), a kik akkor már czéhbe

iai'toztok, czéhmesterük megvizsgálása nélkül némely árú-

kat, pl. sáfrányt, el nem adhattak. Az idegen kalmár (der

Gast) csak nagyban árúihatott, pl. sáfrányt 10 fonton,

borsot 30 fonton, czukrot és más ((specerey))-t 10 fonton,

olajat 10 fonton, barchettet és ((goltsch))-ot hat végen

(Sluck), nadrágot és fejkött egy tuozaton alól el nem
oldhatott ; legfeljebb a maradékot, de azt is egy tömeg-

1 1405. -2. t.-cz.

- 140.5. 11. t.-cz.

•í 14.35. 23. t.-cz.

* Wenzel Guázídv aKassa város parkét (? !) készítése a X\".

•sz. kezdetén.)) Akad. Ért. 1870.
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ben. A ki ez ellen vételi, árúját elveszte, s egy ezüst

márka bírságot fizetett.

A niéózároóok csak a Duna mellett épült közös-

vágóhídon vághattak marhát és pedig világos nappal.

A brt csak a mészárszék eltt adhatták el, másutt nem, el-

kobzás és egy lat ezüstnyi bírság terhe alatt. A czéh-

mesternek kellett felvigyáznia arra, hogy mihdennap ele-

gend hús legyen ; kötelességük volt a húsvizsgálat is,

hogy az tiszta és friss legyen. A ki ez ellen kétszer vé-^

telt, attól a hús elvétetett, harmadszor már bírságot is

fizetett, s négy hétre elííltatott a húsárúlástól.

A haláózok a halpíaczon egymás mellett árulták a

halat; bzhödt halért egy márka bírságot fizettek ; a

mely halat egy nap el nem adták, s haza akarták vinni,

annak a farkát le kellel t vágníok, ismertet jelül, eg}^

márka bírság terhe alatt.

Nagyon érdekes a kovácáok jogszabályainak az a

pontja, hogy ha a kovács a város valamely polgárának

loval patkolás közben megnyilazta, tartozott a beteg lovat

magálioz venni s a míg meg nem gyógyult, saját költ-

ségén magánál tartani ; addig pedig tartozott helyelte

más lovat adni.^ Ha utasnak a lovát nyilazta meg pat-

kolás közben, hasonló minség más lovat kelleti he-

lyette adnia, vagy máskép kellett kiegyeznie a károsult-

tal. Hasonlókép intézkedik a körmöcxbányai kovácóok-

nak ir)77-ben megújított czéhszabályzata (9. pont), azzal

a hozzáadással, hogy ha a kovácslegény mestere iránti

daczból nyilazza meg a lovat, a kárpótláson kívül még
a czéh által is külön megbüntetend.*'^

* N. Lajos ]:>7í')-ban a szászok számára kiadott czétiszabályza-

tíjban inár szintúgy inlé/kcdik, hogy a kovács a niegnyilazotl lovat

ingyen tartozik gyógyittalni, do az élelmezést a gazda fizesse

meg. (Ziiiimermann-Werner : l rkundenljucli úva- Deutschen in

Sieberdíürgcn. II. ir»l. ).)

- A körmöczi kovácsok czéhlevele ir)77-bl a Nem. Muzeiuiii

levéltárál>an.



39

A kötélveróknek jó kenderbl kellett dolgozniok ; a

talpbr-kéázítknek csak ökör- és lóbrbl volt szabad

talpat szabniok. A molnár ^,12 részét vehette el vámban
az rlit terménynek s a bírónak, esküdt polgároknak

és a jegyznek ingyen tartozott rölni. A pékek gondos-

kodni tartoztak, hogy mindig elegend kenyér és zsemlye

legyen a piaczon, a melyet, ha kevesebb volt a megszabott

sulvnál, elkoboztak.

Hasonló intézkedésekbl látjuk, hogy ezeken kivül

még miféle mesterségeket ztek ez si város falai között.

Ott voltak még a pénzváltók (münzer), aranyverk

(goltslaher), sebészek, vadhúsárúlók, halárúsok (külön a

halászoktól); a harangönt, lakatos, sarkantyús, vasönl
és tcsináló egyesült czéh ; az ácsok, kfaragók, km-
vesek, téglavetk és utczakövezk egyesit czéhe ; kocsi-

gyártók, bodnárok, nyíl- és íjjkészítk, esztergályosok és

asztalosok, nyereggyártók, tímárok, vargák, irha-készítk

íirher); a kesztys, tarsolyos (taschner), erszény- és övké-

szít egyesült mesterek
;
posztósok (wolslaher), takácsok,

posztónyírk, szabók, ócskaruha-kereskedk (gewántler).

Ezeknek csak régi ruhát volt szabad eladniok, újat nem.

A mántlerek szintén régi ruhát áruló kereskedk, a kik-

nek újat csinálni csak 10 rfig szabad ; régi ruhát vehet-

tek és kifordíthattak, de véres ruhákat megvenniük

szigorúan tiltva volt. Voltak még ruhafestk, vászon-fehérí-

tk, kerékgyári ók (wagner), takarmányárúsok (íuetrer), kik

szénát, zabot árultak; olaj- és heringárúsok stb.^

A budai városi jogszabályoknál, melyek rövjden fog-

lalkoznak a mesterekkel, kimerítbb a poxóonyvároái

óxabók rendtartáóa i^ii-bol, a mely már a késbbi

lészleles czéhlevelekre emlékeztet, és mindenek felelt

élénken jellemzi azt, mennyire ügyeltek a czéhek a jó

hírnévre s a mesterek erkölcsös életére.

* Buda városának törvénykönyve (Olner Stadtrechl) 60. 1.

Von der Kauíleüt und aller hantwericher rechten.
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1. Ntlen legény ne lehessen a czéh tagja, csak ns,

a ki erkölcsi bizonyítványt hozzon onnan, a honnan való.

2. Ha teleséges szabómester jön a városba, az sem

dolgozhat és léphet be a czéhbe addig, míg jó maga-

viseletérl bizonvítvánvt nem hoz onnan, a hol addig

dolgozóit.

'4. Ntlen legény csakis mesternek dolgozhat ; ha

titokban máshová is dolgoznék, szerszámát elveszik s t
a bírónak büntetés végett feljelentik.

4. A munkába állott legény nyolcz napi felmondással

lépljet ki.*

Zsigmond idejébl már nemcsak a mesteremberek,

de a mcáterlegenyek állapotáról, az egymás között

alkotott külön társaságukról, kötelességeikrl is értesü-

lünk, a kilójávárcn takácólecjények 1429-bl fenmaradt

szabályzalából.

E szerint a legények külön társaságot alkottak, a

melynek élén két öreglegény (aldtknecht) állott. Egyiket

a házaslegények közül a mesterek, másikat a ntknek
közül k magok választották. Ezek parancsainak enge-

delmességgel tartoztak ; a békebontó és rendzavaró két

font viaszra büntettetett. Feltétlen engedelmességgel és

tisztelettel kellett viseltetniük a czéh élén álló négy

mester iránt, négy font viasz büntetés terhe alatt.

A takácsmesterekhez való viszonyuk is szabályozva volt

ebben. Szorgalmasan és pontosan kellett dolgozniok. Ha
a takácslegény rövidre sztte az abroszt, egy font viaszt

fizetett. Mesterét csak akkor hagyhatta el a szokott fel-

mondással is, ha elkezdett munkáját befejezte Ha mun-

káját féjljcliagyva ment el, más mester fel nem fogad-

hatta, s legalább ^ 4 évig kellett vándorolnia, míg abban

a városban ismét munkát kapott.-

* I*ressljiirgor Si-Jirieidoroi-dung 1411-1)01. Ofner Sladtrecht.
H8. I. jetryzcthcn.

'•* Kassa város lcvéltárál)6l.
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Kolozsvár czébei közül régiségre nézve a másodikról

szintén Zsigmond király idejébl van okleveles emléke-

zés : 1422-bl. Ebben a város a már régebbi méózáro-
óok társulatának a czéhben elforduló rendetlenségek és

viszályok megfékezésére büntet hatóságot ad. A rend-

bontót az oltárra való gyertyák számára adandó 1—2 font

Tiaszra büntették ; ha ez is hiábavalónak bizonyult, mé-
szárszéke bezáratott.

Nevezetes ebben a városi rendszabályban a mészáro-

sok négy czéhmesterének az a kijelentése, hogy a mé-
szárosok czéhe c(az isteni tisztelet végett és fként szent

^'lihály rangyal, a székesegyház védszentje, a paradi-

<ísom re, tiszteletére alapíttatott és azon egyház számára

-a templomi zászlókat, gyertyát és ékíl menyeket szolgál-

tatta. Ezért állapítják meg a büntetéseket viaszban.^

A mészáros czéh és a szent Mihály székesegyház

-emez összeköttetésébl következtethetjük, hogy a kolozs-

vári mészárosok czéhének megalakulása összeesik a f-
templom építése korával. A ftemplom építését pedig meg-

kezdették már a XIV. század végén, mert egy 1397-iki ok-

levél bnbocsánatot hirdet mindazoknak, kik a szent

Mihály templom javára adományokat tesznek.- Ennek

következménye, hogy 1408-ban három kolozsvári polgár

a székesegyháznak egy szlt és két niéózárázéket ado-

mányoz.

A mészáros czéh és a ftemplom között keletkezett

^me viszonyból magyarázható meg, hogy a templom

mellett a fpiacz terén még 20 évvel ezeltt is ott állott

-a mészárosok társulatának két emeletes székháza, melye-

ket csak a legújabb városrendezés tntetett el onnan.

Más czéheknek is volt ily összeköttetése a templom-

1 Jaltai) Elek : Kolozsvár története I. k. 410. és Oklevéltár I.

k. 162. 1.

2 U. o., Oklovéltár I. 104. és Történelem 361. és köv. II.
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inal, illetleg annak egy-egy oltárával, mint alább látni

lógjuk.

Zsigmond király az iparpártolás mellett az ennek

forgalmát biztosító szabad kereskedelmet is elmozdí-

totta kiváltságaival. így 1388-ban a kolozsvári polgároknak

Magyarország egész területén való vásárokra, összes árúik-

kal, szabad jövés-menést, eladást és vásárlást engedélye-

zett.^ 1404-ben (jun. 20.) a vámmentes kereskedést az or-

szágban újabban biztosítja. Kevéssel késbb (1404 júl. 28)

az országon kivl : Velencze, Bécs, Cseh-, Morva- és-

Lengyelország felé s bármely más irányban engedélyez-

szabad kereskedést.- 1405-ben a város erdítésére ad jogot

Kolozsvárnak^ és több más városnak is.

A városok erdítésével a czéhekre is új kötelessé-

gek háramlottak. A várfalak és bástyatornyok fenntartása

és védelme a polgárság kötelessége lévén : a czéheknek

rendszerint egy-egy erdrész, vagy bástyatorony adatolt

át gondozás végett. Így a kolozsvári szabó czéh a máig

is fennálló ú. n. « Bethlen-bástyát)), "^ a szcs-, kovács-,

ötvös-czéh és a többiek más-más bástyatornyot vagy

erdrészt kaptak fenntartás és védelem végett.

A XV. század második felében még élénkebb mozga-

lom és nagyobb lendület mutatkozik a czéhek fejldésében,

Mátyás király uralkodása az iparfejlesztés terén oly jó-

tékony hatásúnak bizonyult, hogy azt méltán új korszak

nak tekinthetjük. Az ország minden részében sürün ala-

kúinak új czéhek,^ a régiek kifejldnek, magukat szabály-

1 Jakíil) E. Kolozsvár története. Oklevéltár I. lO'X 1.

••i i:. o. 113., 117. 1.

=» r. o. 12:',. 1.

* Erdélyi Múzeum 1900. 21J1. és Um. IIG., 173. 11.
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zatokkal látják el, azokat megersílletik, rendesen a
városi tanács által, némelyik magával a királyival.

Ebbl az idbl már tömegesen maradtak fenn czéh-

levelek, melyek az elbbiektl abban is különböznekv

hogy nemcsak általánosságban mozognak, hanem részle-

tesen intézkednek a czéhek szervezetérl, beléletérl,.

jogaikról, kötelességeikrl s egymáshoz való viszonyukról.

A Mátyás korabeli czéhszabályok annyira mintaszc-

rüek voltak, hogy a következ századok nemzedékei is-

használták és fentartották, legfennebb újabb pontokkal

pótolták és a szükséghez képest módosították. Az -
czéhszabadalmai annyiban is mintául szolgáltak a XVI.

és XVII. századbeli új czéhet cílakúlásamál, a mennyiben

az általa czéhszabályokkal ellátott városok (Buda, Pesty

Zágráb, Várasd stb.) gyakran kölcsönözték oda azokat

más városoknak. így Mátyás király alkotásai az ipar-

történet terén kihatottak a késbbi évszázadok folya-

mára is.^

A Mátyás király uralkodása alatt az iparélet terén

mutatkozó nagy élénkséget leginkább figyelemmel kisér-

hetjük a nagy király szülvárosa czéheinek fejldésénél.

Azok a királyi szabadalmak, melyekkel a kolozsvári óvár

egj^szer polgári hazában született nép-király szülvárosát

elhalmozta, sarkalta az iparosokat is, hogy czéheket ala-

kítsanak, s a már meglévket rendezzék és az eddigi

mintegy kebli szabályaikat rendszeres czéhszabályokká

átalakítsák és a városi tanácscsal megersíttessék.

Mátyás király els iparkiváltsága 1465-bl Kolozsvárt

a aBoldogóágoó Sxüz Mária táróaáága)) nevet visel már
régebbi tímár-cxelinek azt az eljogot biztosítja, hogy

1 Ezekkel bvebben foglalkozni itt szükségtelennek tartom,

a mennyiben alább ismételve hivatkozom rájuk a czéhek intéz-

ményének ismertetésénél. Mátyás király töbi) czéhlevele ki van

adva Kovachich-ná\ : Formuláé solennes styli ez. m. és a városi

monográfiákban.
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senki más ne vehessen nyers brt rajtuk kivl, de aztán

dolgozzák is fel, s a nem dolgozókat büntessék meg.^

A város tanácsa 1467-ben a kovácóok négy czéh-

mesterének kérésére, a czéhet (hogy annál inhább szol

gálhassanak a székesegyházban a Szent László tiszteletére

emelt s általuk fentartott oltárnak) récji kiváltságaikban

-és szokásaikban megersíti és rendszabályaikat ponton-

ként elszámlálja.- Kizárólagos jogot nyernek ebben a

kovácsmívek készítésére. A vasalással megbénított ló árát

felében a hibás legény, felében a mester fizesse meg, a

^yógyíthatót a mester tartozik meggyógyíttatni, de azalatt

a lovat a tulajdonos élelmezi. A mesterek tartoznak a város-

nak száz szakállast (ágyút) három arany forintért megkötni

stb. stb.

A kovácó-czéh 1477-ben újra megersíttelvén régi

kiváltságaikat, néhány új ponttal többítteti, köztük azzal,

hogy a mely kovácsmester zavargás vagy ostrom idején

nem siet hadifelszerelésével az bástyatornyukhoz, az

mesterségétl foszlassék meg, ha csak magát kellleg

igazolni nem tudja. '^

A lakato.i-czéh 1462-ben a városi tanácstól olyan

szabadalmakat és kiváltságokat kap, minvel a szebeni,

brassai és se2:esvári rokon czéhek éltek. 1475-ben ez a

tanács eltt megersítés végett felmutatott, ccboldog emlék
seik által)) adományozott eredeti kiváltság levél már

<mnyira el volt málva és a régiség által megévdve, hogy

a miatt kellett megújítani."*

Az aranijniiíi>eóek (ötvösök) 1473-ban ersíttetik meg

1 Jakal) Klek : Kolo/sv;'ir történote, Oklevéltár I. 21-2. 1,

'^ ü. ott 221. 1.

•« ü. ott 257. 1.

^ Ki.jdta .lükab l':iek 1870-hen Kolozsvár története oklevél

-

tára 1. k. 2:}7. 1. 1472-re lóvé és 248. 1. Finály H. 1871-ben az

Erdélyi Muzeuin-Egylet Évkönyvei V. k. 103. 1. hasonmással, mely-

ben 14í»2 áll. l/A a valóbbs/.ínii a szöveg miall is.
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és íratják át azon rctjebbi szabályzatokat, (ere gesatcz

nnd artikel aiisz erén registeren), melyeket az ötvösök az

egész .Magyarországon és fként Erdélyben addig is

tartotlak. Mellékelve van a tanácstól kiadott német czéh-

szabályokhoz egy régebbi latin-nyelv czéhszabály, mely

részletesen elsorolja a mesterek, legények és inasok

jogait és kötelességeit.^

A ázabök 1475-ben újíttatják meg a tanács által ((régi

eleiktl rájuk maradt)) kiváltságlevelüket, melyek régisé-

gök miatt elrongyolódtak. Kérésüket arra alapítják, hogy

az czéhük tartja fenn a székesegyházban a Minden-

szentek tiszteletére emelt oltárt és az sök intézkedésé-

bl rájuk van bízva a város eidítésének délkeleti szöglet-

bástyája, melyet k látnak el fegyverrel, ágyúval, puska-

porral és minden felszereléssel.-

Ez a czéh is fennállott tehát már a templom- és a

várfalak építése idejében, a XV. század elején, st már
akkor tekintélyes lehetett, hogy a legfbb erdök egyiké-

nek, a máig is fennálló u. n. Bethlen-báótyának védelmét

bízták rá.

A takácáok négy czéhmestere 1479 ben ersítteti meg
jogaikat és szabályzatukat, hogy czéhüket fenntarthassák

és a Szentlélek tiszteletére emelt oltárnak szolgálhassanak.*

A ázcóök 1479-ben újíttatják meg részben ugyan-

azon szabadalmaikat, melyeket már 1369-ben nyertek a

prémek kicsinyben való kizárólagos vásárlásáról, némely

újabb, azóta alkotolt szabályzatukkal. Érdemül róvják fel^

1 A kiváltságlevél eredetiben németül pergamenen s a latin

czéhszabály könyvalakban liártyán megvan a kolozsvári ötvösök,

iratai között az Erdélyi .Múzeum levéltárában. Kz utóbbi hatá-

rozottan régebbi, s a XV. sz. elejérl való. Ismertette és közölte

Finály Henrik 186"2-ben az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei II. k.

1. 1. és Jakab Elek : Kolozsvár története, Okltr. I. k. 242. 1.

2 U. ott 2.j0. 1.

3 U. ott 262. 1.
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hogy a Monostor-utczában lév bástyatornyot k látják

-el liadiszerekkel, ágyúkkal, védmvekkel és az munká-
joUkal ersítették és díszítették.*

Ez a czéli viheti legrégibb idre vissza a kolozsváriak

közül okleveles bizonyítékkal fennállása idpontját, mert

már 1369-ben is kifejezetten mint czéhet (communitas et

íraternilas pellificum) említik.-

A kötclverók 1486-ban alkotnak czéhet és kérik meg-
állapított szabályaik megersítését.^

Ez adatok összevetése arra enged következtetni,

hogy Kolozsvárt már Nagy Lajos és Zsigmond királyok

^latt számos czéh és élénk iparzés volt, melyek Mátyás

korában új lendületnek indultak és mintegy új életre

keltek, alapját vetvén meg a városi polgárság anyagi jó-

létének és a közmíveldés fejldésének.

((Ez emlékek a kolozsvári czéhokat . . . hasznos és

életrevaló intézmények gyanánt tüntetik fel. Valamennyi

<3zéhtestület alakulása findokai abban központosulnak,

hogy a czéhkedvezmények által az iparososztálynak élet-

módja javuljon s bvebb és biztosabb kereselforrásai

legyenek, hogy ez vonzóvá tegye a várost s a szabad

polgári helyzet édesgesse oda a küls honlakókat s hogy

az így elállott vagyonos polgárok növeked száma által

növekedjék a város bels ereje és társadalmi súlya. Ez

által azt kívánták elérni, hogy a polgárok egyfell a

korona és király iránti adótartozásuknak, másfell béke és

harez idején városvédelmi kötelezettségeiknek megfelelni

képesekké váljanak és hogy a buzgóságokra bízott oltár-

1 U. ott 203. 1.

-^ Tóves azért Fiiiály II. hite, hogy a czéhrendszer alkalma-

fíinl a XV-ik évszá/ad második feléig a magyar városokl)an «isme-

rolleii intézmény volt^^. (Iirdélyi Muzeuríi-Egylet Évkönyvei V. k.

lOl 1.)

=» Jakal) Kleknél id. h. 270. 1.
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nak feldíszítése s kegyeletes szolgálata által az egyház és

isteni tisztelet fényét emeljék s az emberi és keresztyén

mveltség terjedését elmozdítsák. Fczél a miüpar érdeke,

^ mesterségek emelése és tökéletesítésé volt. Az e végre

rendelt inasi és legényi tanulás évei és próbái, valamint

a mesterré avatás föltételei és a mestereknek s mülielyek-

íiek folytonos ellenrzése a mipar fejldésének kielégít

kezességei voltak. . . A mely intézmény az ország iparát, e

nagy és drága érdeket vette hü oltalma alá . . . s mintegy

küldetést töltött bé : az a múltnak kevés árnyai mellett

is örökre fényes emléke lesz, mely gondos tanulmányt és

liszteletet érdemel)).^

A mily élénk lendületet vett az ipari fejldés Mátyás

király idején Kolozsvárt, ügy ment az általában az egész

országban.- Együtt járt vele a kereskedelem fejldése,

melyet a mvészetpártoló király szintén felkarolt és el-

mozdított. nemcsak biztosította a szabad kereskedést

az országban, hanem védte a hazai keieskedelmet a kül-

földi versenytl is. így 1489-ben Besztercze város kérésére

és panaszára, hogy a moldvai kereskedk megkárosítják

a hazai szabókat a vásárokra hozott kész ruhanemüekkel,

-elrendeli, hogy a moldvaiak a vásárokon kész ruhákat ne

árulhassanak elkobzás terhe alatt.*'*

Mátyás király ipar- és kereskedelem pártolása azt

eredményezte, hogy a XV. század végén Magyarországon

virágzó kézmipar s a polgárság között, a czéhek kebelében

élénk testületi szellem fejldött ki. A néppel érz igaz-

ságos király fel tudta fogni, hogy az ország ereje nem a

•csekélyszámü hatalmasok, hanem a nép szélesebb rétegei-

nek jólétén és boldogulásán alapszik.

A czéhek fejldésérl pedig összefoglalóan megálla-

1 Jakalj Elek : Kolozsvár törlónelc I. k. r)()9. 1.

- Ld. a könyvészelbon felsorolt irodalomban.
-* Ld. az Okirattárban.
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jiithaljuk. hogy míg keletkezésük els nyomai a XIII. szá-

zadra nyúlnak vissza, rendszeres szervezésük Nagy Lajos-

király alatt a XIV. század folyamán megkezddik, kifej-

ldésük és országos jelentségük a X\ . század végén éri;

el a virágzás magasabb fokát.

A czéhrendszert teliál a középkor végén hazánkban

is teljes kifejldésében találjuk, a mely igen jelentékeny

hivatást töltött be nemcsak az iparz polgárság érde-

keinek elmozdítása köri, de általában a nemzet köz-

javái-a és a haza védelmére is.



III.

Erdély ipara a fejedelemség korában.
(1512— 1G90.)

A X\l. században nem hogy íokozatos elöhaladást,

de inkább visszaesést tapasztalunk a XV. század virágzó

és élénk fejldésnek indult iparával szemben. Ennek okai

az ország szomorú politikai helyzete, az ország szétdara-

boltsága, a török hódítás, a kül- és belháborúk voltak,

melyek a békés munkálkodásra, az iparra és kereskedésre

egyáltalában nem voltak kedvezk. Velejárt az idk viharos

járásával minden békességes foglalkozás pangása, az

általános elszegényedés s olykor nyomasztó drágaság.

Mindössze Felsmagyarországot s még inkább Erdélyt

tarthatjuk kivételnek. A belháborúk zivatara ugyan a XVI.

század els felében ezeken az országrészeken is éreztette

pusztító hatását, de meg volt kímélve legalább a küls
ellenség, a török beütéseitl. Az anyaországban jóformán

csak a felsmagyarországi városok voltak menedékhelyei

az iparnak. Erdély különválván és fejedelemséggé alakúi-

ván, nemzeti politikájával karöltve az iparfejlesztés terén

is h maradt a réí>i hagyományokhoz s mintegy oázisként

a sivár pusztaságban, tovább ápolta és fejlesztette a nem-

zeti ipart.

A míg a magyar országgylések a XVI. században

a nemzet száz bajával küzdve mélyen hallgatnak ipar-

ügyekrl: az erdélyi országgyléseknek állandó gondos-

kodás tárgya az iparügy, legalább országos vonatkozásai-

ban, mert belügyeikben a czéhek önkormányzatot élvez-

tek s közvetetlenl a városok hatáskörébe tartoztak.

Kornfeld-könyviár. VI. •*
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Irányadó elv az volt az egész országban, a mit

Verbczy törvénykönyve már a század elején hirdetett, hogy

<(a szabad városok, nemkülönben saját czéhükben és ma-

guk között a kereskedk, kalmárok, szaldók, szcsök, vargák,

límái'ok és más mestere mlierek is a fejedelem megegyezésével

statútumokat (rendszabályokat) hozhatnak, csakhogy ezek igaz-

ságosak és tisztességesek legyenek, mások jogaiban és szabad-

ságában kárt ne legyenek és sérelmet ne okozzanak)).*

Az erdélyi országgylések ezt tartva szem eltt a

czéhek bels ügyeibe nem avatkoznak ; de a közérdeket

védik s fként az iparczikkek árának megszabását saját

jogkörükbe vonják.

A XVI. század második fele.

Erdély a XVI. század közepén (1542-ti kezdve) alakúi

külön fejedelemséggé, minthogy Magyarország nyugati

részétl a török hódoltság elválasztotta. Mihelyt önálló

állami életet kezd élni, mindjárt kiterjeszti gondját az

ipar és kereskedés fejlesztésére.

így az 155()-iki ápr. országgylés eltiltja a mészárosokat

az ökrökkel való kereskedéstl, tiltott árújok és mesterségök

elvesztése terhe alatt.

Ugyanaz az országgylés ama panaszokra, hogy a

mesteremberek ketts áron árulják míveiket s a polgár-

mesterek eltejjesztésére, hogy k a városi tanácscsal

árszabályzatot dolgoztak és adtak ki írásban, de az ipa-

Kisok nem akarják azt követni, azt határozta, hogy a

tanács szorítsa ket az árszabáshoz addig is, míg az

országgylés maga dolgozna ki ilyet.
'^

^ \\'*il)öc/.y Jslvüii Háriíiaskönyve, Kolozsvári Sándor és

Óvári Kelemen fordításában, Hp. 1894. 283. 1.

•-^ Erdélyi Országgylési Emlékek 1. k. 378., :m, 1.
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Az l56-iki aug. országgylés elrendeli a városok

'elöljáróinak, hogy ellenrizzék a kézniíveáeket^ hogy ne

kényök-kedvök szerint, de az árszal)ás szerint árulják

míveiket s az ellenkezket büntessék, mert különljen ket
liüntetik meg. Egyben eltiltja a lovak, saruk és l)ráriik

külföldre kivitelét.*

A következ országgylés (Kolozsvárt 1556 nov. 25.)

tényleg kiadott egy ár.iZühálíjzatot (limilatiót), a mely
iparczikkenként meghatározza a szcsök, mészárosok,

tímárok, vargák, szíjgyártók, kötélverk, kádárok, ötvösök,

szabók, szrmívesek, kerékgyártók, kovácsok, lakatosok,

nyergesek, kannagyártók, ónmvesek és paizsgyártók mívei-

nek törvényes árát. Nevezetes ipartörténeti adalékok vannak

benne, a latin szövegben az iparczikkek magyar nevei is

"elfordulván.- Érdekes adat, lioo-y az ötvösök e szerint

<:sak 15 latos ezüstbl dolgozhattak; sárga rezet ^ nem
aranyozhattak ; bélyegzjüket rá kellett nyomni mveikre. '^

Az 1558-iki jun. országgylés újabban is elhatározza,

hogy a fejedelem elkel nemeseket küldjön a városokba

"és szász székekbe, kik a polgármesterekkel és király-

bírákkal a kézmveket limitálják meges felsége nevében

rendeljék el az ország végezése szerint az iparosoknak,

Jiogy mennyiért árulják míveiket.^

Ez a bizottság — úgy látszik — nemcsak elvégezte

1 L'. ott I. k. 585. 1.

- Pl, 4 rókabr ára 1 forint ; egy rókahátas «suba» 7 forint,

háránybrsLiba 60 dénár, farkasbr 1 frt., ökörbr 80 d., *áv\\

saru)' 14 d., egy fejelés 12 d., «veres hám)) 25 d., «dolinán» 40 d.,

^'fejér szr)) 46 d., «fekete sziír» 40 d,, 4 kocsikerék 2 frt., fejsze

20 d. , kengyelvas 25.

•' Az 1560-iki lirnitatióban ez megújítatván, az 1556-ikiban

álló <«cupruni)) helyett «fiilvum cuprum wulgo ivennecze reez»

<t. i. venécziai = velenczei réz !) áll (U ott 181. 1.)

* U. ott II. k. 65. 1.

& U. ott II. k. 99. I.

4^
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feladatát, de a megállapított árszabást az országgylés elé

is terjesztette.

Az ir>60 márcz. Enyedeii tartott országgylés ugyanis-

eltogadja a ((szász urak)) árszabályzatát az iparczikkek

adása és vevése felöl és azt az országgylési végzésekhez-

csatoltatja. Elrendeli azt is, hogy mindent a szerint árul-

janak és vásároljanak. Ha pedig az eladók többet követel-

nének, a vevk a város bírájához forduljanak s ez köteles-

az árút a vevnek a meghatározott áron átadni, árát

magának tartván meg. Ha a bíró ezt elmulasztaná, a vev-

jelentse fel a kincstári jogügyigazgatónak, a ki köteles-

a bírót a királyi törvényszéknél perbe fogni, a hol 20O

fi'tra büntetend, melynek - :{-ada felségéé, ^ 3-ada a

panaszos félt illeti. Hozzáadván, hogy a kézmívesek a

nekik többe került árúkat szent György napig az elbbi

árakon adják el, azontúl az új árszabás büntetés terh&

alatt kötelez.

Az országgylés azt is megszabja, hogy a nemesek

jobbágyai is tartsák magukat az árszabályhoz s pl. róka-

brt hármat adjanak egy foiintért, báránybrt 25-öt stb.^

Az új árszabályzat mellékelve van a törvényczikkekhcz.

a király (János Zsigmond) aláírásával.- Az 1556ikihez.

képest ebben némi áremelés (10—20 ^o) niutatkozik.

1566-ban a tordai országgylésen ccaz míves népek

mívök avagy marhájok eladása fell végeztetett, hogy az

ország ezeltt való gylésében végeztetett articuliisok

minden rendiben épen megtartassanak, azon büntetés alatU

mely azon elébbi artikulusokban meg vagyon írva.**

A panaszok azonban e srn ismétld végzések

(laczáia sem szntek meg, meit az 1569-iki jun. tordai

országgylés szükségesnek látja a vármegyékben egy-egy^

» I . olt II. k. 177. 1.

•í
l . ott \:h. I.

' ürdélyi Orsz.'iggylósi Kiiilékok II. k. .'{02. 1.
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bizottság által vizógálatot rendelni el ellenrzés és a

Jvihágások megtorlása végett.

Az érdekes és tanulságos törvényczikk szerint : ((Az míves

•emberek dolgában végeztetett ez : hogy mindenféle míves

emberek az alábbi articulus szerént való limitutiókat igazán

megtartsák. Mely limitatiók megtartásába ilyen alatt megírt

mód végeztelett : hogy az mely városoknak jószága az mely

vármegyébe vagyon, azon vármegyebeli ispánok, egyik egy

szolgabíró val egy fnemes ember vélek lévén, megczirkálják

íiz míves népeket minden kulcsos városokban, oppidumokban

és minden helyeken, és az kik találtatnak valakinek igazán

panaszára, hogy az elbh)i limitatiókból kiháktak volna, tehát

^z olyan városbeli bírón megvehessek, minden perpatvar nélkül

az mostani articulusnak ereje szerént az '200 forintot és urunk

ó felsége tárházába szolgáltassék. Azonképen küls városok-

ban és falukban ezen mód tartassék meg. Ha kedig (= pedig)

az bíró a "200 forintot meg nem adnája, azon ispánok híják az

urunk felsége udvarában, és olt két annyén maradjon.

Ez az mód tartassék meg az székely ui-aink között is.

Ezt is hozzá tévén, hogy valamely mesterember, t. i

kovács vasat bven nem tartana, avagy egyéb rendbeli mes-

terember, akármi névvel neveztessék, szerszámot, kibl mível-

hessen, az mostani intézésre való bosszúságában nem tartana

;

tehát házát és marháját királnak felségének foglalják, ó

magát kizzék az városból, mind faluból.

Végeztetett ez közönséges akaratból : hogy az országjjól

-senki se gyártott, se gyártatlan bröket, semmifélét ki ne

merjen vinni. Ha ki ez mostani végezessél nem gondolván ki-

TÍnnéje. tehát az marhát mindenektl, az kik reája találkoznak,

minden perpatvar nélkül, ezen articulusnak erejével elvehessek

maguknak. Ha kedig {= pedig) valamely szcs, tímár és varga

<ez limitatiók lelett drágán vötték volna a bröket, szent Márton

napig eladhassa, a hová akarja; annak utánna minden ember

tartsa magát a limitatióhoz.))*

1 ü. ott II. k. :íG4. 1.
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Hogy a törvény végrehajtása ilyen nehézségekbe ül-

közölt, annak mélyebb oka leheteti, nem csu[)án az árusok

önzése és nyereségvágya. Az áremelkedés, az u. n,

tliágaság. akkor is napirenden volt, akár manapság s^

mihelyt egyik árúczikk ára emelkedett, a többi is követte.

Etiez képest a limitatiókat is srn kellett változtatni,

hogy a hivatalos árszabás az élettel lépést tarthasson.

Az 1071 iki jan. Vásárhelyen tartott országgylésen

«a^ iniveó mesterek inweii oh) újabb ((rendelet végeztetett)),,

a mely az l.~)()0-ikihez képest némely részében nem vál-

tozik, de többnyire mégis itt-ott 10^ q emelkedést mutat.

lüz a limitatío már magyar szöveg, a két elbbi latin.

Idközben változott át az országgylési végzések nyelve

is latinból magyarrá.^ (A czéhíratok is ez idtájt válnak

magyarrá a magyar városokban.)

Az ál szabás szól a öszcsekrl, a tímárokról, varga-

mesterekrl, mészárosokról, szappangyártókról, szijgyár-

tókról, kötélverkrl, kádárokról, ötvesekrl, szabókról,

szrmívesekrl, kerekesekrl, vasárrassokról(!), a kovácsok

mívérl, lakatosokról, nyereggyártókról, paisgyártókról és

az ónmívesekrl)).-

* Az 1564-ilíi még latin, az 1565-iki már magyar.
'^ l^rdélyi Országgylési lünlékek II. k. 379. 1. Néhány tételt

tanulság okáért és összehasonlításul a 1.156. és 1560. limitatióval

(melyet zárieli)e teszek) átveszek : U. m. "Egy jó rókabrt oldja-

nak den. 40.. egy jó hátsubát íl. 10» (I.156-ban 20—25 dénár, 7— í>

forint; 1560-ban: 25—33 d., 7— 9frt.); farkasbr I frt., 1 ökörbr
60. tehénbr 40 dénár, d'^gy kicsinált öreg ökörbr» d. 80, tehén-

br 60, juhbör 1« dénár (80, .")0, 13 — 80, 50, 13 dénár). oDeli saru))

IG (14—16), nféríinak való fejelés d. 16, asszonyállatnak d. 12 (16,

12 — 16, 12). (íHús másfél font egy pénzen. » «\'eres hámw 35 dénár

(25, 32,) «az hordókat úgy adják, hogy valahány veder lészen benne,

annyi pénzen adják és soha feljebb ne adhassákw. «Az kádakat

azonképen valahány vedresek lesznek, annyi pénzen adják.))

(íAz ötveóekrl. Az ötves mesterek 15 laton való ezüstbT

míveljenek minden míveket és alábbvalóból semmikép(;n ne. Ef^

az czéhmesterek minden nyolczadnap eljárják az ötves mestereket^
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Büntet záradékkal is ellátlak, az elbbi törvény-

czikkek alapján 200 forint birságol vetvén az árszabás

ellen vétre.*

János Zsigmondnak ez volt a harmadik és utolsó

árszabályzata. Két hó múlva 1571 márcz. 14-én meg-

sznt élni.

Az 1571-iki vásárhelyi árszabás sem elégítette ki az

érdekelt feleket, mert félév múlva, az 1571 nov. 19. kolozsvári

országg\'ülés Báthory István az új fejedelem által már
felülvizsgálatát rendeli el. így szól a végzés :

((Árúk eladások és vételek fell való Uiuilatiök fell az

ország azt végezte, hogy urunk nagysága (t. i. a fejedelem)

commissariusokat bocsásson a szászság köziben Szebenben egy

rövid bizonyos napra, hova minden városbeli bírák és mesterek,

árósok gyljenek és az olébbeni vásárhelyi limitatiót meglát-

meglássák ket, kik közülök mint míveljen és kinek-kinek jele

avagy pecséti rajta legyen az núvén, hogy csalárdság ne legyen

benne.

»

A ózabókndL : «öreg fels ruha s haczokaw 40 dénár (40, 40

d.i ((karasia és lrcniberge (nürnbergi) nadrág)) 16 d., asszony-

ember szoknyától, hosszú lrembergbl és braszlaiból csinálttól

d.24. (20, 20d.), dolmán 40 és 20 dénár -40-20; 40-20), öreg fejér

szr 60, fekete 45. dupla és nem dupla dolmán, szürke 38 d. (46—40
;

46—40—32 d.)

Gyapjú mázsája 2 fit. (2 — 1 frt 50 d.) «Egy kocsit csinálja-

nak 2 frt 50 dénárért)) (2 — 2 frt 50 d.i, kocsikereket 25 déu.

(25—25 d.), két kápájú nyereg 1 frt 50 dénár (1*50 — 1.50), egy jó

paizs 70 dénár (I5.j6-ban: 75 d.).

* Végezetre miérthogy a község afféle árúknak eladásokról

és vételekrl való vdíjezé-ieket cóak nevetóéggel^ cóúfódggal
mulatták el, nem böcsülvén meg, hogy Felséged is pöcsétivel

confirnálla : annak okájért könyergünk Felségednek alázatosan,

hogy Felséged tartassa meg az elbbeli articulusok tartása szerént

kétszáz forint bírság alatt, melynek két része Felségedé, az har-

?nada az panaszlóé legyen, melyet Felséged vétessen meg az

ispánokkal, királybírákkal kedvezés nélkb). (Erdélyi Országgylési
végzések II. 385. l.)
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ván, az melyet helyen kell benne hadni, helyen hagyjanak, az

melyet helyen nem kell hadni, megjobbítsák és urunk nagy-

ságának vigyék. Ö nagysága meglátván tanácsival öszve, az

limitaliól kipublicáltassa, ha neki tetszik, és az tordai gylés-

ben (1569.) végezett büntetés alatt megbüntettesse. És ennek

megtartására az minem jobb módokat talál ö nagysága, azokat

megtartassa mindenféle néppel, hogy az ország végezése ennek

utánna ne gyaláztassék az köznéptl, mint ennek elöttc)).*

Az új árszabály valószínleg elkészült, de az lb72-iki

máj. országgylés ((a limitatio dolgát halasztotta a jövend

gylésre, hogy annak kipublikálása fell akkor szóljunk, de

így, liogy az alatt a polgármesterek, bírák, tanácsok úíiy

viseljenek gondot, hogy a mesteremberek semmit ne

drágítsanak, st a mennyiben lehet, mindent megmérté-

keljenek)) (t. i. leszállítsanak)-"

A következ országgylést a rendes szokás szerint

még ugyanazon 1572. év szén kellett megtartani.*^ Ekkor

kellett történnie az új árszabály elfogadásának és kihirde-

tésének, mert késbb (1591.) hivatkozás történik a Báthory

István nagyszebeni li mi latiójára, a mely 1592-ig (tehát 20

álló esztendeig) maradt érvényben, a mikor is ennek

módja szerint készítettek új árszabályzatot.

A Báthory István új szabályzata sem hozta meg a

kívánt megnyugvást és békés összhangot az eladó és vásárló

közönség között, mert már az 1573. máj. tordai országgylés

élesen kifakad a drágítás ellen, felpanaszolván, hogy ((az

míves népek ... ez b idben is, mikor az Úristen min-

deneket az ajándékából bségesen reánk öntött, az

míveknek árát nem akarják kisebbíteni, hanem inkább az

ország végezése ellen naponként nevelni igyekszik)). Intik

» U. olt II. r»o:j. 1.

•^ V. ott II. r/2U. 1.

•» Errl azonban nincs emlékezet az lü'délyi Országgylési

l'^mlékckben. Az új liniilatio sem ismeretes.
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íizért a polgármestereket, bírákat, «hogy az míves nép

között rendeljék úgy az míveknek eladásokat, hogy ez-

féle panaszok és Isten ellen való eladások ne történje-

nek)^ ... A jöv gylésen gondoskodni fognak, cdiogy

^zféle istentelen szertelenség kivettessék közülük, mely

semmi keresztyén országban nem találtatik)),*

Ez a kilátásba helyezett intézkedés azonban elmaradt,

mert Báthory István fejedelem és az ország idejét egyéb,

politikai ^ gondok vették igénybe. A megbukott fejedelmi

vetélytárs Békés Gáspár pái-toskodása, majd támadása, a

szent pali csata (l^yr) jul. 9.), félév nmlva a gyzelmes

Báthory István lengyel királylyá választatása s 1576 tavaszán

Lengyelországba átköltözése nem engedtek idt és nyugo-

dalmat aira. hogy a kézmívesek ügyeivel behatóbban

foglalkozzanak.

Csak az 1577-iki ápr. tordai, majd az 1578-iki ápr.

Ivolozsvári országgylés veszi fel ismét az elejtett fonalat

s a drágaság ellen kiviteli tilalommal pról)ál védekezni

((Juhot, czápot és kc^cskét fejedelem híre nélkül ki ne

merjenek vinni az országi )ól semmi rendbeli emberek . . . feje,

jószága vesztése alatt . . . Brt is azonképen hogy az raves

nép ne panaszlvodhassík az bröknek drágasága fell. Kinek

sz 6 mívöknek is az árát szállítsák. Azonképen lovakat ki ne

vigyenek.))

Némi részleges árszabályozást is végeznek, kimond-

ván, hogy egy ökörbrnek az ára feljebb ne menjen 65,

lehénbrnek 40 dénárnál (1571-ben 60 — 40 d. volt). Tímá-

roknak, vargáknak, szíjgyártóknak való juh- és kecskebr

-ötivel-hatával egy forint.

((Semmi rendbeli ember brrel ne kereskedhessek, hanem

"Csak az fejedelem és az nagysága embere az míves népnek

íizon áron adja az brt. az mint maga veszi ; de mindeneknek

1 U. ott II. .^)41. 1.
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olófte az míves nép vehessen minden rendbeli brt az mészá-

rosoktól)).

((\'/. várasokon pedig az királybírák, poli^ármesterek és^

c/.chinc.\terek lássanak az mües népeknek mívekhez, hogy az

l)örnek árához képest rendelhessík az míveknek eladását^

Azonképpen mezvárosokban is ós falu helyeken is az bíráktól

gondviselék legyen kétszáz forint büntetés alatt . . . Vármegye

közt penig az ispánok büntessék meg az engedetleneket)).^

A kiviteli tilalmat 1585-ben kiterjesztik az aranyra

(vert és porarany alakban). Eltiltják, hogy ((innét az or-

szágból velenczei marháért (t. i. ékszerekért) senki keres-

ked ember ne menjen, hogy azféle heába való aprólék-

kal az orszás: kincse ki ne hordassék)).-

1587-ben eltiltják a hátas- és szekeres lovak kivite-

lét.*' 1588-ban ismét a brkivitelt.

A drágaság ellen való védekezés nyilvánul abban is,

hogy az idegen kereskedk bejövetelét hol eltiltják, hol

ismét megengedik.

157S-ban azt határozzák, hogy ((görög, se idegen ní-

pek ez országba semmi marhával kereskedésnek okáért

be ne jöjenek)) — csak Karánsebesig, mint ((letev hely-

hez tartsa magáti').^*

1579-ben értvén, hogy ((az görögök vakmer bátor-

sággal ... ez országot szerént-szerte járják, törököket is-

melléjek vévén, juhot, berbécset szabadon kivisznek, ki

ez országbeli keresked népnek is, mind pediglen ez or-

szágnak nagy nyomorúságára esmérönk lenni)) : végezték^

hogy marhájokat elvegyék.'*

1585-ben görögök és olaszok csak a fejedelem külöi*

engedély-levelével kereskedhettek Erdélyben, ((de azok

is se tallért, se aranyat ki ne vigyenekD.'*

^ U. o. 111. 117. és 134. 1.

••i U. o. Hí. 217. 1.

» IJ. o. III. 227. 1.

* U. o. III. \'M\. 1.

5 U. o. III. 144. 1.

« ü. o. III. 217. 1.



1588-ban épen ellenkezleg a óxabaci kereókedelem

megnyitásával vélik a drágaság ellenszerét megtalálni.

A 23. t.-cz. szerinL

((Miérlhog) \\( ni az szk, hanem az b marha * teszeu

olcsóságot, végeztük a görög és egyébfele árúsokról, hogy az.

országiban, az szász városoknak privilégiumoknak tartása kiviíl

minden helyeken, mind mez, mind kulcsos városokban sza-

badon járhassanak, de k is büntetés alatt aranyat, tallért ki

ne vigyenek az országból, — árújokat is reánk ne drágítsák,,

hanem képes áron adják)).-

1591-ben megint ezzel ellenkezleg érvelnek és hatá-

roznak, az idegen kereskedk kililtásáról

:

((Az görögöknek ez országban való bejöveteleket és szabad-

járásokat mindenkor veszedelmesnek láttuk és ítéltük, kikncdc

bejöveteleket és kereskedéseket csak egy okból ítéltük, hogy

a török marha (t. i. árú) olcsódjék, azt pedig, hogy talléit,

aranyat ki ne hordjanak, megtiltottuk volt: kibl az követke-^

zett, hogy iniiideniieiníí marhákat, wilainit behoznak, cl-

drágítottak, st naponként nevelik árát. Evvel nem elégedvén^

a^ itt \\dö cóizinaziáktöl afféle marhát nijere.^égre fel.yzcd-

iiek. Tetszett azért, hogy a közönséges görögök, kiknek örök-

ségek és házuk az Naf^yságod (t. i. a fejedelem) birodalmában

nincsen, azok az letev helyeknél bellebb ne jöhessenek. Az,

kiknek pedig házuk, örökségek az Nagyságod birodalmában

vagyon, azok is küljebb marhavételre az letev helyeknél ne

menjenek, de azok is csak török marhával (t. i. árúval) keres-

kedjenek. Ha kik e kivl (t. i. ez ellen) cselekednek, magok
megfogassanak és marhájuk elvétessék, karácsonig penig az

országból miní'enestl kitakarodjanak)).'^

Ugyanezen az 1591-iki nov. országgylésen az áreme-

^ A " marha)) itt nem hanuot, lianem árút jelent.

••i U., o. III. 343. 1.

•* U. o. III. 391. 1. A letev helyek : Karánsebes és Talmács.

A görögök alatt általában keresked értetnek.
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lések miatt új árszabály készítésére Nagyszebenbe feje-

<lelmi megbízott kiküldetését rendelik el.

A végzés így bangzik :

(31.) ((Látjuk azt is. hogy az míves emberek mindent cl-

<lrngítottak : tetszeti azért, hogy miképen az bodog emlélíezet

/j/v'Jy/ kiráJjj \\ijdaóágáhaii ahoz rendelt í'öszcmélyck által

Szebenben meglimitáltattak volt (t. i. 1571-ben), Nagyságod
<t. i. Báthory Zsigmond fejedelem) ez jöv karácsonig bocsássa

femberét oda és most is ott Szebenben az akkori mód szerint

és ez moslani idhöz képest mindenféle míves embereknek

ín í veke t m eg 1 i ni i l á Íj á k » .

*

Ugyanakkor megújítják a vad és egyébféle brök
kivitelének tilalmát, '200 forint büntetés terhe alatt.-

Az ái'Limegszabás 1591 novemberében megtörtént és

íiz ir>92-ik évi ápr. országgylés elrendeli életbeléptetését,

^00 forint büntetés mellett.'*

Báthory Zsigmond fejedelemnek emez els s egyszers-

mind neki s a századnak is utolsó árszabálya osztozott

eldei sorsában : nem elégítette ki az eladókat, az ipa-

rosokat, a kik nem tartották magokat hozzá, hanem ez-

után is, mint többnyire eddig is mindig, (önkényesen szab

ták meg az árakat.

Az 1593 szept. országgylés már felpanaszolja, hogy
-eaz minem limitatiot Nagyságod kegyelmes akaratjából

-az elmúlt esztendben publicáltatott vala . . . sohol semmi
helyeken nem observáltalik . . . mindenféle mívet kétszer

árán kell megvennünk)). Újra elrendelik tehát az árszabá-

sok megtartását a szokott büntetés mellett.'*

^ Krd. Oiszággyi'ilí'^si Kmlékí^k III. k. r)93. 1.

'^ u. o. III. k. :m \.

•** U. o. III. 40'2. ((Tetszett, hogy niikéí)[)eii Nagyságod az

limitatiot vf'íghez vitte, azt immár observáltassa is Ngd mindenütt

az biroíIítloíFibíiii.') A limitatio töredéke kiadva ii. o. III. k. T)?."). 1.

^ L. o. III. 417.
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1594-ben újra a ózabad kereókedelemmel próbálnak

segíteni a drágaságon s beeresztik a külföldi keresked-
ket, de eltiltják aa szarvas és egyéb vadbrök)) kiviteléi.^

1595 ápr. újra kimondják, cchogy az áros és míves-

embereknek mívek és marbájok, az mint elbb meglimi-

táltatott, az szerént adassék. . . . Míves emberek, ha a linii-

taiio ellen cselekednének, mindjárt 12 forintra büntet-

fessenek, melynek két része a bíráké, harmada az panaszló-

léié legyen )).-

1595 decz. a posztó árút. mely ((igen megdrágodott)>

országgylésen hatáiozzák meg, büntetés alatt. '^

1596-ban újra elrendelik, hogy ((az míves emberek
az mívekel az limitaiio szerént tartozzanak adni, azon-

képen egyebek is, minden rendek brt, gyapjat és egye-

bet az mjves embereknek az limitatio szerént adják)).'*

Közben 1581-ben megszabják, hogy a városok vásár-

pénzül a míves embertl '2 dénárnál többet ne vegyenek. "'^

1588-ban végeznek az ötvösök visszaélése (túlfizettetése)

ellen.** 1593-ban a ki- és bevándorló mesterlegények pana-

szára és védelmére elha Iái ózzák, hogy a határszéli vámos
helyeken caz szokott vámnál, egy-egy pénznél egyebet

i*ajtok ne vegyenek^).'

A XVÍ. század végén felújul a j-égi panasz a drága-

ság ellen s mint a mi korunkban, fként a húódrá-

í-jüáág válik nyomasztóvá, a mi ellen ahhoz az orvos-

^ U. o. III. 437. "Látjuk nzt is, hogy az görög áros népnek
nz országból való kirekesztése is nagy szükséget és fogyatkozást

hozott, végeztük azért, hogy azok is szabadon bejöhessenek cs-

inarhájokkal köztünk szabadon kereskedhessenek. >;

'^ U. o. III. 475.

« U. o. III. 487.

'* ü. o. III. 500. I.

^ U. o. III. IGI.

« U. o. III. 244.
' U. o. Ili. 427.



4;'2

lási módhoz folyamodnak, hogy baromkiviteli tilalmat

határoznak el.^ .

((.Nyilván lehet Felségednél (így szól az 1597 ápr. gyula-

íejérvári országgylés végzése) ez mostani szk üdnek álla-

j)otja. minden városban, rkéj)pen az Felséged lakóhelyében (t. i.

üynlafehórvárt) crc hi'iÁc/ocg nichj igen nieg.íZÜkííU ca

drdgcdctt : mely nem egyébbl esett, hanem hogy minden

<?mbernek, más országból valóknak is, szabad az barmot orszá-

gnnkból kivinni, ki miatt országúi nagy fogyatkozást szenve-

dünk. Tetszett azért, hogy semmiféle barmot se Erdélybl, se

.Magyarországból az Felséged birodalma kivl küls birodal-

makba senUi ne vihessen ; mindenütt való kapitánoknak és

harminczadosoknak erre vigyázások legyen és elvehessek töl-

liUv az marhát, ha kit ebben depnohendálnak)) (rajtakapnak).

-

Még tovább mennek a következ évben, midn az

1598 jan. országgylésen nemcsak ((a barmoknak kivitele

felh alkotott eltiltó végzést újítják meg, hanem ax ipar

czikkek kivilelet iá eltiltják az ország határain kivl.

((Az mi pedig nézi a míves embereknek jinWknck kivite-

lét, arról tetszett, hogy azoknak kivitelét az Ö felsége birodalma

légyön az határa ; ki ha kiljebb vinné, a ki reá talál, szabadon

elvehesse tle. Az harminczadosoknak is és tisztbeli emberének

léi>y(jn vigyázások reá, hogy küljebb annál afféle marha ne

vitessék, se Moldvába, se az török birodalomba.)) •*

A század végén felhangzik még egyszer a panasz az

iparczikkek árának emelése ellen.

Az 159Í) iiiái'ez. medgyesi országgylés feljajdul, ((hogy

Híjha soU doloiíbíin a matéria bvebb és olcsóbb, mindazáltal

* irj71-ben is csak ^-az niagyarországbeli (partiunibeli) felsége
bivei tiilajíion <"> magok szükségekre^ vehettek paripákat és egyéb

marhákat, más senki ki nem vilietett. (I^^rd. Orszgy. EidI. II. 37!l. 1.)

- KnJélyi Országgylési Kmlékek IV. k. 12:i. 1.

•« L'. o. i\ . i:w. 1.
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:a7. míves emberek annál inkább reánk drágították mívöket)).

Más orvoslás most sincs, mint a szokott határozat, ((hogy az

limitatio minden helyeken observáltassék)) (megtartassék).

((Melyre ha az polgármesterek és városokbeli bírák gondol
nem viselnének, az elbbi articulusok tartása szercnt meg-
büntettessenek. Hogy penig az míves embereknek is ebbl fogyat-

kozások ne légyen, tetszett, hogy az brt az országból kivinni

szabad ne légyen. Felséged híre nélkb),^

Ez egyszersmind utolsó ilynem törvényczikke Báthory

Zsigmondnak, a ki még azon az országgylésen átruházta

a fejedelemséget bibornokunokaöcscsére, Báthory Andrásra.

Ezzel felnyitotta a zsilipet a szerencsétlenségek özöne

>eltt, melyek nemsokára elborították a szegény országot.

Mihály oláh vajda betörése, a bibornok-fejedelem orgyilko-

sok által megöletése, majd Bárta császári tábornok hely-

tartó rémuralma, Székely Mózes fejedelem harcztéren el-

esése s az ország leigázása gyors egymásutánban követle

egymást 1599 és 1604 között. Szomorú átmenete XVI. szá-

7.adból a XVll-ikbe.

Betetzte a politikai elnyomatást a XVll. század els
•éveiben a nagy szárazság, terméketlenség s az ebbl szár-

mazott éhínség, úgy, hogy halomszámra haltak az embe-

rek éhen s a nép nemcsak frészporból és korpából ké-

szült kenyeret, fagyökereket evett, de megette a holtteste-

Jíet is s elfordult, hogy az emberhúst nyilvánosan árul-

ták. A rémít nyomort betetzte a pestis, a fekete halál

kitörése és pusztítása. Méltán felsóhajthattak a szegény

erdélyiek, hogy országuk olyan volt eddig, mint egy dúsan

term paradicsom s úgy éltek benne, mint a nyulak a

káposztás kertben ; most az igavonó barmok elpusztultak,

-a földmívelés pangott, az iparzés megsznt s a régi

_gazdagság és bség helyébe a nyomor és inség köl-

lözött.

* Erdélyi Országgylési Emlékek 1\'. k. 2713. 1.
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,i XVII. század els fele.

A politikai elnyomatásnak, mely Erdélyt a XVII. század

elején leigázta, Bocskay István felkelése s az erdélyi feje-

delemséget visszaállító (.(bécsi béke)) vetett véget 1606-ban.

Új korszak hajnala derült fel, a romokból új élet fakadt

s a pusztulásból kibontakozó ország lassanként vissza-

nyerte régi erejét.

Az iparélet terén is új élet, serény tevékenység, örven-

detes újjászületés követte a nagy visszaesést.

Az iparélet szabályozására a nevezetesebb intézkedé-

sek a XMl. század folyamán a következk:

A császári biztosok által 1603-ban a határszéleként

lelállított vámok, az ú. n. liarminczad szabályozása a

régebbi, a fejedelmek által megállapított vámtételeket

szabta meg irányadóul a harminczadosok számára.

E szerint pl. egy ökör vámja volt 50 dénár, 100 ökörbör6

5 frt, egy hermclin subáé 5 frt, rókabör subáé 50 dénár. Egy

vég posztóé minség szerint 4— 1 frt* és az olcsóbb fajta:

6—50 dénár ; az aranyas és selyemszövetek vámja drágább.

A különböz fajták, nevek elsorolása tanulságos míveltség-

történeli adalékokat tartalmaz arra nézve, hogy miféle ruha-

szöveteket használtak Erdélyben. A hazai aba és a brassai mel-

lett ott van a nürnbergi, lembergi, iglaui, olasz, velenczei (cvulg<^

(népiesen) czöniöllyöt)) és török posztók különböz faja. Egy

hordócska malozsa bor (Malvaticum) vámja 2 frt, hazai 1 frt —
00 dénár, egy hordó mézé 4 frt, egy mázsa viaszé 1 frt, 100'

gubáé 1 frt 50, 100 lótakaró ((nemezé 50 dénár, egy mázsa vasé

12 dénár, 100 vargakésé (dikics) 20 dénár, egy «kanthár)),

vaííy (dánczos)) féké 3 dénár, 100 ((gyeplé)) 5 dénár, egy

köböl élet 5 dénár, eii^y ((báb })apíré 2 frt stb. stb.

-

* Legfjrágáhl) a "írránát» (4 frt), olrsó])h a <«bürkös» posztóé-

íl frl) : le^'olcsóhl) az "aba» posztó vége (() dénár) «cherkes» (cser-

kesz) posztóé ÍO, 'iurckis (török) vége 40, «Akolay» 50 dénár.

'^ Erdélyi Országgylési Emlékek V. k. 192. 1.

J



A fejedelemség visszaállítása után az országgylések

gondoskodnak az iparvédelemrl és szabályozásról. Bocskay

István idejében (1606 máj.) megújítják az aranykivitel el-

tiltását.^

Rákóczi Zsigmond alatt 1607 jún. felújítják a barom,

bor és szrposztók végszámra kivitele tilalmát." A városi

rendek és keresked emberek mások adósságaiért le-

tartóztatását eltiltják. ((Ha kinek kivel dolga (pere) va-

gyon... elbb füstin (t. i. otthon) keresse^Mperelje) Ide-

gen kereskedk árújokat a határszéli letev helyeken adják

el. (( sokadalmakra (t. i. vásárokra) ne menjenek, az itt

való áros emberek az marhát (t. i. árút) reánk ne drá-

gítsák, ha azt akarják, hogy az arliculus megálljon)).*'

Báthory Gábor uralkodása elején megújulnak a régi

panaszok a ((míves emberek)) ellen, hoíív ((az mveket
kétszer árán adják)). Az 1609 ápr. országgylés azért el-

határozza, hogy ((mindenféle mszernek az ára limitáltas-

sék meg)). Hogy pedig ez ((jobb módjával légyen)), két

fejedelmi biztost (Szilvási Boldisárt és Kemény Boldisárt)

küldik ki, hogy a következ pünkösd napján ((az polgár-

mesterekkel, bírákkal, esküdtekkel és cxéhnieóterekkel^

minden városokról azokat begyütvén Szebenbe, ez mostani

idnek állapotjához (t. i. árviszonyaihoz) képest limitálja-

nak mindenféle mvet Erdélyben. Magyarországban pedig

(t. i. az erdélyi részekben) az viceispánok az bírákkal,

polgárokkal, czclniieóferekkeh/^

Hogy a limitatio ((jobban lehessen)), megújítják a ré-

gebbi tilalmat, hogy ((semmiféle brt, se szrt véggel senki-

nek szabad kivinni ne légyen. .. holott az szrszabóknak

ugyan privilégiumok vagyon, hogy az szrt véggel ki ne

vigyék Erdélybl, az kész müvet szabad kivinni)).'"^

1 U. o. 411.
'^ U. o. 504.
•' U. o. 511.
* U. o. VI. 121. 1.

•'» U. o. VI. 121.

Kornfeld-knyvtár. VI. "^



Erre a kiváltságra a szabók féltékenyen ri^íidtek is,

ii mint azt alál)b példákkal fogom illusztrálni.

Az új árszabályzatot az országgylésrl kiküldött

bizottság elkészítette és a két biztos saját aláírásával el-

látva kiadta Szebenben 1609 jún. 26-án.

17 és félévi idköz választja el a megelztl, mely

lö92-ben, jan. 19-én kelt ugyanott Szebenben. Az árviszo-

nyok változását, a mívek megdrágulását élénken tanú-

sítják az egyes tételek, bár amaz csak töredékében isme-

retes.^ Az ezt megelzött 1572-iki sem lévén ismeretes:

összehasonlításul az 1571-iki szolgálhat teljes egészében.

Látjuk ebbl, hogy 38 év alatt nagyot fejldött az

ipar. Nemcsak az iparosok száma és fajtája szaporodott

meg tetemesen, hanem a készített árúk válfajai is meg-
sokasodtak, kifejldtek és választékosabbakká lettek. A szíj-

gyártók árszabásában pl. 1571-ben 12 tétel, 1592-ben 35,

1609-ben már 51 különféle ((mív)) van.

A kerekeseknél 1571-ben van hat árszabási tétel

;

l()09-ben 38. A szabóknál 1571-ben 9, 1609 ben 26 tétel.

Mint új mesterségek szerepelnek az 1609-iki limitatio-

ban a ((szrcsináló mesterek, csapók avagy (szr-) taká-

csok;). Itt külön szerepelnek még ((a szrcsináló szabók)).

(1571-ben a szabók készítik a fejér, fekete és szürke szrt.)

Külön vannak ártételek azokról (oz szr (t. i. szr) míve-

sekrl, kik lasnakot, gubát, harisnyát csinálnak)). Közben
van szó, ((az nemezcsinálókról». Csak ezután következnek

azok a « szabómesterek, kik posztómívet mívelnek)).

Újonnan szere[)I iparosok ^a csiszárok)) (szablya-

készítk), a kmívesek után az téglások, ((fazakasok)),

asztalosok. ((Az csizmaziák)) ekkor (1609) szerepelnek el-

* A veresbrböl csinált hám akkor volt 38 (1571 -ben 35),

most 45 dénár ; szekeres lónak való íék 28 (akkor 25) stb. (^sak

a szíjf,'y;'irt6kró] szóló rész ftöredék) isinorolos 1501 -höl. (U. o. \'. k.

;>75. 1./.
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ször. (A vargamesterek megvannak külön most is, mint
1571-ben, a hol még ((csizmaziákrób) nincs szó.) Merben
újak a borbélymesterek, a tölcséresek, a rézmívesek, a

takácsok.

1609-ben szerepel a limitatioban 30 iparág, 1571-ben

volt mindössze 20. (Ezek közt a kmívesek és ácsok csak

röviden megemlítve hetibérükkel : 1 frt ; most részletezve :

a mester 25, a legény IG, az inas 12 dénárral és étellel

naponként, étel nélkül 35—28—20 dénár napszámmal.)

1571-ben az egész árszabályban nincs egészen száz

tétel; 1609-ben otödfélszáznál több (466). Minden esetre

nagyobb részletességgel van kidolgozva, de azért, mert

szükség volt rá az iparfejldés következtében.

Az áremelkedésre például szolgálhatnak a következk:

Az árúk
ára 137 l-ben

frt dénár

l(Jüy-ben

fri dénár

Róka bor ™ ,
— 50 1 —

Farkasbr „. .„ 1 — 1 75

Ködmön ,
-- 60 — 80

Kgy kocsi - _ 2 50 5 —
Kocsikerék — 40 - (iO

Nyereg _ 1 50 2

Új patkó . . „ — 4 — 6

Kapa „„ — 25 — 28

Fejsze „., __ ..,. _„ „„ — 20 — 28

Kasza „„ ,„, ,.
— 20 — 40

Sarló „„ „, — 4 — ()

Kengyelvas ,. „ — 20 1: (80, 60, 50, 40)

Dolmán . , „„ „„ „„ — 40 — 70

Nadrág „„ — 16 — 20

Fehér szr „ ,...
— 60 1 75

Fekete « _ — 45 1 32

Nemez „„ „„ __ — 10 — 16

Az áremelkedés tehát 3(S év alatt mintegy 50— 100%
között váltakozik. Átlag tehát minden évre esik 1—2%
fokozatos emelkedés. Ez mái magában megmagyarázza
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azl, miért volt állandó a panasz az árszabás meg není

tartása miatt, midn az árak úgyszólván évenként emel-

kedtek, árszabás pedig 15—20 évben volt egy-egy.

Csak Bethlen Gábor volt az, a ki lépést igyekezett

tartani a természetes áremelkedéssel szemben az árszabá-

lyozással, 4 limitatiója maradván lenn (az 1625—1627 k()-

zötti idbl), utóda 1. Rákóczy György még limitáltatott

egyszer 1642-ben. De az utódai még 1687-ben is az

övét akarják fenntartani, természetesen eredmény nélkül.

A XVII. század második felében sürün emlegetik ugyan

az új limitatiót, de úgy látszik, egy sem készült el egé-

szen ; csak toldozás-foldozást találunk itt-ott az orszáa-

gyléseken. Ha tehát hivatalosan nem emelték, magán-
úton kellett emelni az árakat ((az idkhöz (t. i. a viszo-

nyokhoz) képest)).

De lássuk az 1609-en inneni fejldést, illetleg az

iparszabályozásokat az országgyléseken.

Az 1610 márcz. országgylés a limitatio szerint való

árulást sürgeti, 200 frt büntetés alatt.^

Az l()l2-iki a baromkiviteli tilalmat újítja meg.- Ugyan-

azt teszi az 1()13. máj., (cmert immár kétannyinál is drá-

gább kezdett lenni az barom, hogy nem mint annakeltte)).'^

Az ]()13 decz. végzés szerint a görög és más idegen

kereskedk csak a letéthelyeken adhatják el árújokat,

vásárokra ne menjenek, ((mert az erdélyi áros emberek-

nek és az országnak is nagy fogyatkozására és kárára

vagyona '*

HiH-ben a barom- és brkivileli tilalmat azzal újítják

meg, hogy erre nézve senki ne adjon, a fejedelemtl se

szerezzen engedélyt, cmint ennekellte, hogy valami kevés

ajándékért mindjárást megszerezték)) '' A rézkivitelt is el-

i \ívi\. Országgy. Kiiilékek VI. 178.
•^

I . o. VI. 229.
-' L. o. VI. 2H3.
* i:. o. VI. 38(1.
'' V. o. VI. 120.
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tiltják, fként, mert a sok ((rossz (hamis) pénzt)) abból

készítik s hozzák be.*

Az 1615 máj. ország-gylés a régebbi ( IGOD.) limilatio

megtartását követeli a szokott büntetés mellett.- Az
lt)15 szept. azt panaszolja, hogy ((a míves emberek. .. lát-

ván, hogy ket senki meg nem bünteti érette, minden
eladó marhájokat inkább-inkább drágítják)), ^'égezte, hogy
a bírság a visszaélkön, vagy ha nem, úgy a bírákon

hajtassék végre.**

Az 1618. végzés szerint fcaz aranyat, ezüstöt, brassai

garast, vadbrt... senkinek ne legyen szabad kivinni, az

görögnek penig még mben való (t. i. feldolgozott) ara-

nyat, ezüstöt se)).* A baromkiviteli tilalmat azonban fel-

függesztik, hogy a pénzforgalmat neveljék, amivel az ország-

ban pénzt, ha a barom kiliajtását megtiltjuk, nem hoz-

hatnak)).'*

Az 1619-iki végzés szerint ((noha Istennek kegyel-

iiiességébl ez országban minden bség vagyon, mindaz-

által az míves emberek minden míveket kétszer árán ad-

ják . . . Ha a városbeli bírák az alattuk való míves

embereket (t. i. kik a limitaiiót meg nem tartják) meg
nem büntetnék, az ispánok két annyit vegyenek a bírákon

magokon, vagy a város küls jószágibúb).**

Az árhullámzás, fként a sok rossz pénz miatt, a

visszaélések és panaszok megvannak Bethlen Gábor ural-

kodása els szakaszában is, midn tudvalevleg [)olitikai

bonyodalmakkal kellett küzdenie s még nem fordíthatott

eléff ííondot a belüirvek rendezésére. Gvzedelmes had-

járatai és békek()lései után azonban erélyesen látott hozzá

az ipar, kereskedelem, a pénzügy és általában a kozgazda-

1 U. o. VI. 421.
2 U. o. VII. 253.
•* U. o. VII. 28.").

* U. o. VII. 477.
^ U. o. VII. 480.
*' l'. o. VII. .515
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ság rendezéséhez. Ebbl az idöl)ül valók az egymást srn
követ liinitatiók.

Miután az 16'2'?. országgylés még egy sikertelen

kísérletet tett a régi árszabás megtartatására,* az 1624-iki

új limitatio készítését elrendelte.

(cHogy ez mostani üdnek állapotja szerint (t. i. az ár-

viszonyokra való tekintettel) minden míves emberek mivének

és egyéb keresked rendek árújának is, arra rendelt bizonyos

tanácsi és femberi által Felséged árát limitáltatná s vala-

melyik városnak bírája azt az limitatiót meg nem tartatnák,

ctójzd.z forintot vegyenek rajtuk soties quotics)) (t. i. minden

egyes esetben).

Ennek végrehajtására és ellenrzésére ])edig az ország

elrendelte Kamuthi Bálás fejedelmi tanácsarat, azzal a

megkötéssel, hogy c(ha penig kegyelme ebben valakinek

kedvezne . . . ezer forintot vehessenek magán is)).-

Az országgylés tehát elég szigorúan látott hozzá a

régóta vajúdó kérdés megoldásához és a meg nem §zn
panaszok orvoslásákoz A Fejedelem a limitatiót arra ren-

delt és alkalmatos tanácsosai által, a jog és méltányosság

szem eltt tartásával, elkészíttette és a gyulafehérvári

országgylés alkalmából 1()2.) május 29-én kiadatta, el-

rendelvén a város bíráinak és az illetékes mesteremberek-

nek, hogy a törvényczikkben megszabott (500 frt) bünte-

tés terhe alatt ahhoz szigorúan alkalmazkodjanak.'*

Lgyanezen országgylésen szabályozzák a kereske-

delmet is. A ((hallatlan drágaság)) aiTa késztette a leje-

deimet, hogy értekezletet hívjon össze ((ezen dolog fell

az országbeli kalmár és áros emberek értelmét is akarván

» i:)íi. Ors/.i'i^r^^y. i:iiil. MII. 9S. I.

•-i
I . o. MII. .>3:».

^ \ . <>. MII. 27:í.
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ebbe venni)). Eléjük terjesztette, hogy hajlandó mind a

ózabad kereókedést megengedni, mind a pénz értékét

alábbszállítani, ha ((az olcsóság így lehetne megí). A keres-

kedk és mesteremberek azonban azt felelték, hogy úcarra

nem felelhetnek, hogy az olcsóság meglehessen)). E miatt

aztán az országgylés fenntartotta az i'A pénzes garas

értékét és a szabad kereskedéstl az kalmár és áros

embereket (azaz a kereskedket és iparosokat) eltiltotta,

fenntartván azt a ((nemes rendi) és a íejedelem enged-

ményesei számára A ló- és ökörbrkereskedést pedig a

kincstár számára tartolták fenn, azaz monopóliummá
tették.^

Bethlen Gábor 1625-iki limitatioját összehasonlítván

a Báthory Gáboréval l(i09-bl, ügy találjuk, hogy átlag

'25—50% áremelkedés mutatkozik IT) év alatt; tehát roha-

mosabb még, mint azeltt. Nem egy tétel még ennél is

magasabb, némelyik a 25% alatt marad. \'an a mit le is

szállítottak, pl. az ökörbrt, 3— 2 frt 50 dénárról 2 frt

25— 1 frt 80 pénzre, a mi a monopóliumnak lehet követ-

kezménye."

Újonnan szabályozott iparágul csak a iiicáxcgetöké

jelentkezik, de az ipar fejldése kitetszik a részletesebb

meghalározásokból is. A ((szrmívesekrb) pl. itt az áll,

hogy ((kik lasnakot, harisnyát, czondrát, cóiiklyát, pokró-

c^o/ csinálnak)).^ Az egyes tételek meghaladják az 5—000-at.

Van szó a brassai posztómívesekrl, a kereskedkrl, a

görögökrl, a míves emberek rendtartásáról, bér- és munka-

szerzdésérl. A kártev mestereket ((vessék ki a czéhbh).

A záradék anól is szól, hogy aaz igazán (t. i. nem
csalárd módon) való mivel tetésre penig minden míves

1 U. o. \III. -267.

- Részletesebi) összeliasoiüítást ki. aláhlj az l(J4-2 limitaliónál.

=• A ritkított betk új meírhatározást jelölnek az l()09-ikihez

képest.



él

embert reá erltessenek az bírák és czéhineóífirek, mert

ba igazán nem mívehiek és ükét meg nem büntetik az

nem jó való mívelésekért, ezekéri is az bírák fizetnek)).

A vásárló, ba nem a limitatio szerint adják az árút, perel-

jen a bírónál
; ha ez nem tesz igazságot, panaszoljon

Kamnthi Balásnak, vagy az (3 emberének, a ki a drágáb-

ban tartott árút confiscáltatja és mást adat helyette a

megszabott áron, a bírón pedig behajtatja az r)00 Irt bün-

tetést* A vásárokon a vev közönségé az elvételi jog;

a mi megmarad, azt veheti meg csak a keresked viszont-

eladás végett. ((Mert a marhát (t. i. árút) az országbeliekért

limitálták, nem az kei eskedésért, hogy mindennek jusson

szüksége szerint minden)).

Az l(V25-iki limitatio, bármily szigorú büntetés alatt

parancsolták is annak végrehajtását, és rendeltek ellen-

riil országos ffelügyelt, nem segített a bajon, drága-

ságon, melynek oka mélyebben gyökerezett, nem a keres-

kedk és iparosok önzésén és kapzsiságán. Az (celszenved-

hetetlen nagy szükség és drágaság)) megmaradt, arról

minden rendek panaszoltak, és leginkább a rossz pénz-

nek tulajdonították. Bethlen Gábor ezen is segítni akar-

ván, l()2r)-l)en új és jó pénzt veretett s az eddigi ötpén-

zes garasokat és lengyel polturákat kitiltotta a forga-

lomból.

-

Ennek következtében az 1626 máj. országgylés a

jó pénz értékéhez képest új árszabályt dolgoztatott ki egy

bizottsággal, melyben a fejedelem tanácsosai mellé a ren-

dek mind a három nemzetbl képviselket választottak

és belevonták a « városi rendek)) kéi)viselit is. Tehát öegy

értelembl)) alkottak új limitatiót. De ezt aztán a régebbi

])üntelések alatt megtartani rendelték, hogy ((ne mulassák

nevetséggel el mind az az áros i-endek és egyéb embe-

1 Epílrlyi Országgylési Emlókok \I1I. .'JOl. 1.

- ( . o. MII. :U)Í). 1.



73

rek is)). Ujabb szigorú büntetést is rendeltek. ((Ha vala-

mely áros vagy míves ember az limitatio miatt kereskedé-

sét vagy mívelését elhadná, vagy ez limitatio szerint nem
adná marháját, vagy nem mvelne)) : minden ingó és in-

gatlan jószága elvesztésére Ítéltessék, a mit a bírák hajt-

sanak végre. Egyrésze az övék, kétharmada a kincstáré

lesz. A ki árúját és müvét eldugja, vagy a megszabott

árnál feljebb adja el. szintén ez a büntetése. Még a vev
is. a ki fel nem jelenti, ugyanebben a büntetésben marasz-

taltassék el. Ha a bírák nem hajtanák végre, a fejedelem

rendeljen idegen végrehajtókat. \'ármegyében a fispánok,

Székelyföldön a kapitányok és fkirálybírák ügyeljenek

fel, ugyanazon büntetés alatt, mint a városok bírái.

^

Az új limitatio nao-vjában meo:eovezik a múlt évivel,

•de az egyes tételek az új, jó pénz értékéhez képest szám

szerint alábbszállanak. Egy pár ökör volt 162D-ben 30 frt,

most egy 14 írt, borjús tehén ára 12 frtról 10-re szállott.

Ökörbr '2 frt *25 pénzrl 1 frt r)0 dénárra szállott alá.

Delisaru volt 42 pénz. lett 28 stb. stb.

Az iparosok ugyanazok, mint lG2.Vben : de új dolog

((az áros és kalmár emberek limitatioja)), a mely az ide-

gen posztómívekrl szól ískárlát, gránát, rása. fajlandis,

Jazur. angliai, karasia. morvái, braszlai s más |)osztók árá-

ról). IJj fejezet a ((íüszerszámnak az ára)) (mandola, faolaj,

malosa, sátrán, bors, szerecsendió, czukor stb. ). ((Az selyem

materiának az ára)) is most van elször limitálva (ebben a

bársonyok különféle fajai, atlaczok, kamukák, tafoták, tahit,

muhar, arany-, ezüst préniek. fonalak, zsinórok, gyolcs,

pa|>iros stb.).

A visszaélkre a jószágvesztés a limitatio záradéká-

ban is benne van.

Kiadta a fejedelem saját aláírásával Gyulaíehérvárt

162r, júl. 12-én.-

1 U. o. MII. 'Mi\.

'^ V. o. MII. 32G—334. 1. \au benne vas:v fiOO létei.



A következ országgylés szükségesnek látta isméi

foglalkozni az ipar és kereskedelem ügyével. Hogy meny-
nyire eltérbe nyomult ez a kérdés, mutatja az is, hogy

még régebben (a XVI. század) az országgylések rendesen

a törvényczikkek vége felé foglalkoznak iparszabályozó

ügyekkel : addig a Bethlen Gábor idejében a törvényczik-

kek legelején szerepel ez a kérdés. így l()2r)-ben a W..

articulus szól a pénzforgalomról, kereskedelemrl és ár-

szabásról ; 16*2()-ban az I. articulus a pénznemekrl s mind-

járt utána a 11-ik az árak szabályozásáról intézkedik. Az

1<)27 ápr. országgylésen már épen a legeló íuwticiilu ód

rendeli el, hogy (caz elbbeni limitationak meg nem tartóit

felsége felkerestesse, megbüntettesse)). Üj és lényeges eb-

ben a törvényczikkben, hogy az ellenrzést és büntetést

elhanyagoló l)írák és városi tanácsosok felügyeletére orszá-

gos biztosokat választottak, és pedig Erdélybl hármat,

a nemesség, székelység és szászság részérl, a magyar-

országi Részek számára pedig kettt, köztük ifj. gr. Bethlen.

István váradi kapitányt, a fejedelem unokaöcscsél.

Az 1627 áj)i'. országgylés alkalmából a fejedélem

új limitatiot adott ki, mely lényegében az l()2()-iki meg-

újítása ugyan, de még részletesebb amannál s itt-ott (f-

ként a külföldi czikkeknél) az árak különböznek. Kezd-
dik (íaz limit atio inspectori)) nevével, kiket az ország

ellenrökl választott. Aztán következnek az egyes szaka-

szok, melyeknek sorrendje megváltozott, t. i. a kereskedk

kerültek elre s aztán jnek az egyes iparágak. Els (caz

áros és posztó-met embereknek limitatioja)). Ezt követi

((az selyem materiának az ára)). Üj fejezet a 3-ik : a ((görög-

marháknak limitatioja)), melyben fként török fényzési

czikkek és általában levantei ái'úk (selymek, skofium,

szattyán, patyolat, jancsár vászon, bulya vászon, gyolcs,

lószerszámok, brusszai bagazia, sznyegek, |)aplan, fonal^

kárpit, fosztán, dolmán, csemelyet, muhar, tahit stb.) szere-

pelnek. Ez a három ny. oldalnyi új fejezet és a két elbbi
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tételeinek is kétszeresére növekedése mutatja, hogy mily

rohamosan növekedett egyszerre a fényzés, a miben

az új fejedelemasszony Brandenburgi Katalin hálásának

nagy része lehetett. Ez alkalommal szerepelnek az ár-

szabásban elször keleti sznyegek is.^

Az iparosok élére most az árszabályzatban (az új

irányzatnak megfelelen) aaz ötveó meóterek)) kerültek

(eddig a mészárosok, régebb a szcsök voltak ell). Az
ötvösök ekkor csak 14 latos ezüstbl dolgozhattak, régeb-

ben 15 latosból. «A czéhmesterek tisztességek vesztése

alatt tartoztak arra vigyázni)). A próba és megbélyegezés-

kötelez volt.

Új, az árszabályban eddig nem szerepl iparág wa

frész-deszka csinálok)) és «sendel csinálok)) mestersége

(az asztalosok és kádárok közé iktatva ). Cj dolog a apiacxi

konyhára való egyetmá.n.-

Ebben az élelmiszerek és majorság ára van elsorolva,

A búza ára hullámzott, nem volt megszabva. A kényéi-

rl úgy intézkednek, hogy ((a vásárbírák a tisztviselk

akaratjokból rendeljék az kenyeret a búzának olcsóságá-

hoz és drágaságához képest)). Az élelmiszernek ez az

árszabása Fejérvártól Déváig és \'ajdahunyadig, északra

a Meszesig és Nagybányáig, keletre Marosvásárhelyig és

Beszterczéig volt érvényes. (fAz két Küküll völgyin, az

székelységen és szászságon penig, mivel Isten minden

1 Egy persiai sUárlát (t. i. sötét-vörös szín) sznyeget

IC) forinton. Közönséges sznyeget tíz forinton. Alábbvalót tiét

forinton. (Erdélyi Országgy. l^^mlékek \'I1I. 38G. 1.)

- Zab (Vékája —10 pénz), árpa (v. 10 p.j, kölös (v. 8— 10 p.),

kása (v. 20 p.), lencse, borsó (v. 16 p.), alakor (v. 4 p.), lenmag (v. lií

p.), kendermag (v. 33 p.) stb. stb., ver malacz 10 p., hizlalt lúd apró-

lékkal 18 p., hizlalt kappan 14—24 p., tyúk .5 p., z 32 p., nyúl

10 p.. fogoly 8 p., császármadár 10 p., túzok (50 p., vadlúd 15 p.,

házirécze 8 p., vadrécze 10 p., indiai tyúk (t. i. pulykaj 50 p.,

páva íjO p.. egy bokor (t. i. i)ár) galamb pénz.
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élést bvebben adott, mindeneket olcsóbban tartozzanak

adni ».

Uj fejezetként elször jelentkezik az árszabások soro-

zatában í(Az új kereóxtycnek mivei Uimtatioja^K Uj

keresztyéneknek nevezték a Morvaországból a vallásüldö-

zés miatt kivándorolt és Bethlen Gábor által Erdélybe,

Alvinczrc letelepített anabaptistákat. Ezek többnyire ipa-

rosok voltak, ú. m. süveg- és kalapkészítk, késcsinálók,

szíjgyártók, kovácsok, lakatosok, tímárok, takácsok, poszt ó-

csinálók, kádárok, fazekasok)). Mindezekrl külön fejeze-

tek szólnak. Kiváló munkákat készítettek s ezeket jobban

fizették. Az országbeli hasonló iparczikkeknél meg van

jegyezve, hogy ((tartsák magukat a limitatiohoz)). De a mit

((jobban szoktak csinálnia), magasabb áron adhatták: így

a késeket és sarlót. ((Mivel hogy a brt jobban készítik

az országi tímároknál, minden forintra tíz pénzzel többet

vegyenek)).*

A limitatiótól eltér zsarolókra ingó és ingatlan javaik

elkobzását szabják büntetésül, az l()2G-iki végzés alapján.

Bethlen Gábornak még egy, a 4-ik limitatiója maradt

ránk, 1027 okt. 22-érl. Ez is az ((inspectorokö (az öt orszá-

gos ii)arlélügyel) elsorolásával kezddik, a kalmárok

árújával folytatódik és j)edig elször a «velenczei, medi-

olaniiijui, lukai etc. selyemmateriak árának limitatiója)).

A külföldi és hazai posztók után j egy új fejezet: « a f-

szerszámoknak az árai) (sáfrán, szekf, szerecsendió, fa-

héj, bors, gyömbér, nádméz = czukor, faolaj, malosaszl,

riskása, füge, olasz- és nagybányai gesztenye). A (( török,

görög és zsidó kereskedktl behozandó marhák limitatiója^)

a levantei árúkról szól. Azután jnek a kézmvesek: ú. m.

ötvesek, szabók, gombkötk, szcsök, a borbélymesterek

(kik 1609 óta szerepelnek), a csizmadiák, vargák, tímáiok,

.szíjgyártók, caz zemes csinálok (szarvasbi', zbr kikészí-

• l I. MII. íHi.
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tk), nyergesek, nemezcsinálók, paizs- és kopj 8g vártok,

csiszárok, lakatosok, fegyver-derék csinálok (pánczél, sisak^

karvaskészitk. mint új iparág !), rczmívesek, kovácsok,

ónmivesek, tölcséres mesterek, vasárúsok, kmívesek,
téglavetk és cserépégetk, asztalosok, ácsok, kádái-ok,

fürész-deszka csinálok, sendel csinálok, kötélverk, szap-

panfzk, fazekasok, mészégetk, takácsok, szrcsinálók,

szürszabók, szrmívesek, mészárosok, piaczi konyhaárúk,

viasz-, mész-, vaj- és olajárúk és végül az újkeresztyének

különféle mesterségei.

Látjuk ezekbl, hogy Bethlen Gábor uralkodása idejé-

ben nagyot haladt a kereskedelem és kézmipar. Üj ipar-

ágak fejldtek ki, a régiek tökéletesbültek és elágaztak.

A fényzés a külföldi selyem és divatárúk nagy tömegét

vonzotta az országba. Az árszabályok kiterjedtek a piaczi

konyhaárúkra s fszerekre is. Új lendületet adott az ipar-

nak az anabaptista fúj keresztyén) ((morvatestvérek » be-

telepítése Alvinczre, a kik fejlettebb iparczikkeik által és

versenyre kelt hatásukkal tökéletesbítelték a honi ipart.

Az építipar is nagyobb lendületnek indult. Szóval hala-

dás és fejldés jeleit látjuk minden téren. Lassanként a

visszaélések és panaszok is elhallgatnak s a javulás és

rend lép a fejetlenség helyébe.

Míveldéstörlénelmi tekintetben külön említést érde-

mel, hogy a (<borbeli]meótej'ckí) vagyis óebéózek ebben

az idben alakítanak czéheket s fejlesztik a már meg-

lévket. A fejedelmek, limitatiok, városi tanács és magok
a czéhek nagy gondot fordítanak az akkori orvosokat

magában foglaló e ((mesterségre és tudományra)), jól tud-

ván, hogy ((az borbélyság felette nagy dologban jár és

gyakorta sok tudatlan borbélymesterek miá sokaknak

halálok is történik ))/^ A czéhlevelek meghatározzák a czéhbe

fölvétel föltételeit, a próbákat, mely különféle orvosságok

^ Az Okirattárban alább közlend IfiíS-iki czéhle\ élbl.



fzésébl állott. A nehéz sebeseket és betegeket az egész

€zéli megvizsgálta és segíttársat rendelt a gyógyító mes-

ter mellé.

A liniitatiók 1()01) óta foglalkoznak a borbélymesle-

rekkel. Bethlen Gáboréi úgy intézkednek, bogy ((az sebe-

sekre híven és szorgalmatosan viseljenek gondot, melyre

városokon az czéhmesterek igen reá vigyázzanak, falukon

j)enig az bírák ; és ha gondviseletlenségek miá az sebes

meghal, fejekkel érjék meg ^ (t. i. halálfejükre!) Szegd
írral ne kötözzenek. Az, ki belóó nyavah/ához nem tud^

dcctorrá maqát ne tecjije; mert ha valakinek halála törté-

nik miatta, is meghaljon érette)).

-

1. Rákóczy Györgynek (1(330— 1648) uralkodása elején

bel- és külzavarokkal kellvén küzdenie, nagyobb gondot

nem fordíthatott az iparügyekre.

Els intézkedése e téren, hogy a Bethlen Gábor idejé-

ben megszorított, de özvegye rövid uralkodása alatt

IGoO-ban VisszSi-éWiioii óxabad kereókedéát'^ l()31-ben ismét

megszorította és az ország szükségletei fedezése végett

a méz, viaáz, óxürpoáztó éá ókórkereókedéót egyedárúvá,

fejedelmi monopóliummá tette.''*

Ugyanezen az 1631 jún. országgylésen megszüntet-

ték a óvárosokra bocsátott)) orsz. iparfelügyelségeket

(az ir>2í)—27. inspectorokat), ((melybl sok abususok (vissza-

élések következtének és azt határozták, hogy helyettök

«az város bírái légyenek minden helyeken az ins[)ecto-

rok . . . meglássák mindeníéle marhának az árát, rendeljék

Isten s igazság szerint, arra igen vigyázván, hogy ilyen

képtelen áron ne adják, az mint most)). A felügyeletet el-

1 Az lí;26-27-ikil)eii: ^tartozzanak)).

- Az 102:). nmilat,iol)an id. ti. VIII. k. 297. 1. Az l(i2(i-ikiben

ugyanígy 348. 1. Az lG27-ikiben hasonlókép a 410. lapon.

=» Krdélyi Országgylési Emlékek IX. k. 2(;4. 1.

'* r. o.'lX. 2i;4. 1.'
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lianyagoJó bíró az országgylésre idéztetvén, 500 írtra

büntettessék.^

Az 1032 és 1033 iki országgylés megújítja e törvény-

•czikket.

Az IGo^-iki XI. t.-cz. fenntartja az elbbi ( l(r27-iki)

limitatiót s az ellene vét kalmárt és iparost 200, a fel-

ügyeletet elhanyagoló bírát 500 forintra büntetni rendeli.

-

((Öreg)) Rákóczy György uralkodása második és nyugo-

dalmasabb felében sem nyúl mélyebben be az iparszabá-

lyozás kényes ügykörébe, hanem még 1()42 tavaszán meg-

elégszik a Bethlen Gábor utolsó (1627-iki) árszabása újra

kiadásával és megersítésével. Hozzáteszi, hogy a limi-

tatio inspectori Erdélyben a városok bírái, a Részekben

a viceispánok Jegyének (az 1632., 33. és 35 évi törvény-

czikkek szerint). A limitatio meg nem tartói és tartatói

ellen fenntartja és újra kiadja az 1035. évi XI. t.-czikket,

a 200—500 frt büntetésrl.-^

Ez a tizenöt évvel azeltti árszabályzat azonban már
nem felelt meg a tényleges árviszonyoknak s így a feje-

delem még ugyanazon év végén (1642 okt. 24.) újabb

limitatiót készíttetett a óxái^ok által, és pedig azon ((el-

adandó és vejend marhákról, kiknek materiájok Erdély-

ben terem)), azaz a hazai gyártmányokról.* Ez az utolsó

limitatio a XVII. században Érdekes és tanulságos lesz

azért néhány tételében összehasonlítanunk az 1609-iki és

1627-ikivel, hogy lássuk az árhullámzást, illetleg emel-

Jíedést.

1 U. o. IX. 26G.

2 U. o. IX. 418.

•'^ U. o. IX. k. 335. I.

* Ü. o. IX. 341. 1.
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Az árúi neve és ára

Jó örcií ökörbr ..

lí)09-ben

frt dénár

3 —
16-27

IVt

1

-ben

pénz

50

16i2-

Irt

2

iten

dénár

50

" « tehénbl' •> — 1 — 2 —
Ezidei borjúbór — 16 — 16 — 20

« báránybr — 8 - - 8 — 12

Halász szekernyo fcsizma) 1 65 1 — 2 50

Kocsis ft czombig ér — 90 — 80 1 25

Juhbr saru ._ ,- _ .^ — — 40 — 35 — 80

Erdélyi kordován csizma — — — 80 1 35

F ímogyoró) nyest ™ 1 60 1 25 2 —
Farkasbr l 65 1 40 1 75

Öreg rkabr ., „ — 70 — 90 1 2(>

\'admacskabr _ .

— — — 13 — 8

Nyúlbr .~ . ~ — — — 4 — 3

Iliúzbr — — 8 — 8 —

.

Karasia dolmány , ,„
— 70 — 70 — aj

Gránát v. skarlát dolmány ...

« « köpeny

1

1

— 1

1

25

80

C3 ^

Brassai vagy aba « — 50 1 — c -0

<< posztó nadrág
a ránczos szoknya

— •20

45

— 16

50

-re ja

15 latos ezüst sima m gírája

« « M vert « «

2

2 32

1

2

751
1

50 1

Hián

zik

y-

« faragott ezüst m ^ „„ alku szerint 2
*

Nyereg, két kapás , ^, ™ •) — 2 — 2 —
vásári m ~. — 80 — 80 — to

Kengyelvas, öreg, szép 1 — 1 — 1 25

Apró sarkantyú, katona ™ — •25 — 28 — 25

Kocsi, négy ló után „, 5 — 4 50 5 —
Kocsikerék. VI küllöjü — 60 — 50 — 60

(jyapjú mázsája „ 7 —
í)

— 8 — ^

Egy jó vég fehérszür „ 5 50 4 — 7 —
<* fekete <* „-. 4 — 3 — 6 —

Fehérszür köpeny, öreg 1 75 1 40 2 25

Feketeszür '' '< 1 \\1 1 10 1 50

Iloi-dó, 80 és 40 vedres MOésGO 1 és 50 1 -80 és 1 íi-

Km íves, asztalos napsz. étellel

" rt legényé ...,

« " tain'iíóé

—
'25

16

12

—
28'-^

•20

14

Hián

zik

y-

í 1 1 latos.

'^ l'.lcl nélkül

:

—
35
'28

'20

— 38
28
24
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Az l()27-iki fejedelmi és az l(J42-iki szász limilatio

árai összehasonlításából kitnik, hogy a kett között nagy

különbsés: van s az áremelkedés '20— 100% közt hullám-

zik. Alig van néhány czikk, melyeknek ára ne emelkedett

volna a letnt 15 év alatt ; de van olyan is, melynek ár-

emelkedése a 100^(D-ot jóval meghaladja.

Hoofv lehetett volna ilven körülmények között a

Bethlen-íéle limitatiot bármely magas birsággal és súlyos

büntetéssel fentartani?! A szászok 1642-iki limitatioját

tehát (íaz nemes ország)^ kénytelen volt elfogadni a fél-

évvel azeltt fejedelmi szóval, illetleg írással megersí-

tett ir)27-ikivel szemben. Ennek az új limitationak meg-

tartására is csak annyiban kötelezte magát a szászság és

városi polgárság: aaz mennyiben az nemes ország statusi

az lábas marhának és gyapjúnak árát leszállítják, és az

bröknek illend árát is mostani üdhöz alkalmaztatják)).

Ez az 164*2 okt. limitatio is csak részleges. A töb-

biekre nézve mintegy szabad kezet hagyva, csak ez az

általános utasítás foglaltatik benne: «Egyéb mester-

emberek pediglen, kik itt specificálva nincsenek, az m-
velésben és mveknek eladásában igyekezzenek az képes

árat követni)).^

A rendi harcz ezzel a nemesség és a polgárság között

az iparczikkek árai felett mintegy nyugvó pontra jutott.

Az a felfogás látszik érvényre emelkedni, hogy az ii)ar-

szabadságot béklyóba verni és az árakat országgyléseken

megszabni nem lehet. A szabad verseny utat tör magá-

nak s az árviszonyokat a gyakorlati élet, a szükséglet és

kínálat egymásra hatása szabályozza.

Az 1642-iki limitatio megtartását késbbi országgylé-

sek is emlegetik ugyan ; de még az 1687-iki is megersíti

az I. Rákóczy Györgyét. Közbe új limitatiot is sürgetnek

(1668) és tárgyalnak (1669); de létre nem j. A gyakor-

lati élet ersebb az elméletnél.

1 Id. h. X. Ív. 37)2. 1.

Korpfeld-köníjvtár Vl. "
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A WII. század második fele.

A XVII század második leiében csak toldozás-foldo-

zás fordul el az országgyléseken, melyek részben irány-

elveket, szabadalmakat és korlátokat állapítanak meg az

ipar és kereskedelem terén, vagy részleges szabályozást

nyújtanak ; de a ózabad veráeiiy mindinkább érvényesül.

11. Rákóczy György trónrajutásával (1(348.) az ipar

és kereskedelem terén naíiv irányváltozás történt. Az
országgylésen az eddigi egyedárúk eltöröltettek és a

ózabad kere.íkedéá elvét mondották ki. Ettl várták az

eddigi panaszok és a drágaság megszntetését. Ez tette

fölöslegessé a kötött árszabás, a limitatiok kiadását is.

mint a mely a szabad kereskedelemmel ellentétben áll.

II. Rákóczy György így kénytelen-kelletlen is a óza-

bad kereákedéó elvét vallotta és követte, híven az ország

rendéinek a trónfoglalásakor hozott törvényben kifeje-

zett akaratához, mely a szabad kereskedést visszaállította.

Bethlen Gábor korlátolta ezt meg nagymértékben a mono-
póliumok által, melynek indirect adózást jelent jövedelmé-

bl jelentékeny hadert taitotl. I. Rákóczy György is

fenntartotta a monoj>oliumokat. Most (1()49) a rendek

tetemesen leszállították, csak a viaáz, niéx és lokivitcl

egycdárúáágát tartották íenn, az udvartartás és a hader
költségeire.

II. Rákóczy György a szabad kereskedést másokkal

szemben is megoltalmazta. Ipy |)1.

A szász nemzet U)50-ben azt panaszolja, hogy a braó-

óai vargák egy 1570-iki, a szász nemzet által is meger-
sített egyezség ellenére szabadon árúinak a vásárokon,

^(jóllehet az szegdött mívet szabad kihozniok Erdélyben,

csakhogy az szegdetlen mvet az Olt vizén innét nem
szabad

; Brassóban és a Barczaságon szabadon árúihat-
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nak>;. Kérik azért a szász vargák eme pri\nlegiuniát meg-
-ersíteni.^

A fejedelem azt írta a kérvényre : aXem tudtuk mi
még, hogy a szászság privilégiumot adhasson, az liber

quaestust (t. i. szabad kereskedést) megtilthassa. Mi nem
-confirmáljuk)).-

II. Rákóczy György idejébl (1648—1660.) a követ-

kez végzések vannak az iparra és kereskedelemre :

Az 1649. XXMII. t.-cz. elrendeli, hogy a hazai ipar-

-czikkek a limitatio szerint adassanak.*^

Az 1650 márczíusi országgylés azt végezte, hogy

(imind sidó, mind görög tartson nemi^ (t. i. nemzetsége) sze-

rént való köntöst. Mivel pedig a sidóknak kevés haszna van

az országban az fiscnsnak (t. i. a kincstárnak), azokat az

Nagyságod dispositiójában hagytuk, mi karban állatja ket.'*

Ennek megértésére szolgálnak az elz panaszok a

kereskedésben való visszaélésekrl. így a fejérvármegyei

rendek 1648-iki követútasításában azt olvassuk, hogy

<(az fehérvári nemes atyánkfiai panaszolkodnak, hogy noha

az zsidók (szabadalom) levelek szerént marhát tartoznának az

országba behozni, de alioz nem tartván magokat: ha mikor

sóhordó ráczok, törökök ós mások onnan alól holmi árú mar-

hát hozjiak fel eladni, a zsidók elejékbe mennek egy és két

mélyföldnyire s tovább is, és olcsón tlük megvévén és az

városban behozván, ott majd annyi áron adják eb). Kérik el-

tillását. hogy a város népe els kézbl vásárolhasson.^

1 Lásd a lirassai és a többi erdélyi szabó-czéhek éhez ha-

sonló egyezségérl a 1(K>. lapon, és az Okirattárban az 1574-iki

levélváltást és követútasítást.
•^ Erd. Országgy. Emlékek XIII. k. 388. 1.

=• Id. h. XI. k. 50. 1.

'^ U. o. XI. 78.

'* U. o. XI. 471.

6*
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Az 1654 jan. országgylés III. t.-cz. tényleg eltiltja,

hogy uaz zsidók és idegen keresked rendek ez ország-

ban hozandó árú marhákat (az ország határán belül) meg-

venni ne merészeljenek, hanem idegen országból maguk
hozzák a marhát)).^

11. Rákóczy György a czéhek tLilkai)ásait is korlátozza,

így lG55-ben Borosjenben az ötvös és borbélyczéhen

kivül a többit (« károsnak inkább, mintsem hasznosnak

látván lenni. . . a nagy sarczoltatások miatt))) eltörli, hogy

szabadon telepedhessenek idegenek is e végvárba.

-

Az 1655 XXM. t.-cz. Csíkszeredát is felszabadítja az

idee-en csizmadiák beköltözésére: ((mivel a csíkszeredai

csizmadiák mivekkel az tartománt (t. i. a vidéket) elég-

ségesképen el nem tarthatják)).*^

Az 1656 XX. t.-cz. — a borosjenei szücsmesterek pana-

szára, hogy míveiket sem Váradra, sem Debreczenbe el-

adásra vinniök szabad nem volna — végezi, hogy ((minde-

nütt szabad sokadalmokban bévihessék míveket eladásra)).*

11. Rákóczy György íratta és szerkesztette össze

165o-ban az erdélyi törvénytárt, melyben a ((Mí^^eó

emberek privilegiiimiróh (azaz kiváltságairól) ez a tör-

vényczikk áll

:

((Mindenféle míves embereknek privilégiumok ezekkel a

generális conditiokkal (föfeltételekkel) tartatnak meg és hagyat-

lalnak helyben : Elsben, hogy jó mívet míveljenck. Másodszor,

hogy a várost és vidéket mindenek neme szerént való mívek-

bl, vagy mívelt materiákból meg ne fogyatkoztassák s az

eddig való aljusus szerént küls helyekre s nélia országokra

is hordván, a hazában ne szerezzenek szükséget ;
holott az

czokeken kivül lévket is elrekesztik, kik az olyant mcií-

1 L. o. M. 177. 1.

2 L'. o. XI. r.):>.

« Ú. o. XI. 200.

'*
i:. o. XI. i'M.
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bvítenék s maguk is nem satisfacialnak (t. i. tesznek eleget)

hívataljoknak. Harmadszor, hogy az idknek mivoltához képest

ltt s lejend Liiiiitatickat observálják);.^ (l. i. megtartsák).

A <i Limitatiokróh is van törvényczikk benne, a mely

igy szól

:

((E mostani gylés alatt nem lehetvén újabl) igazításba

vétele a Liiiiiíatiok állapotjának. diíTeráltatott (t. i. halaszta-

olt) más alkalmatosb idre, addiglan pedig hagyattatlak hely-

ben ezeltti Limitatick, melyekre Inspectorok légyenek mind

vármegyéken. Székelységen, Szászságon és városokon és egyéb

helyeken is)) - stb.

Az erdélyi törvénytár második részében, melyet

I. Apafi Mihály 16()9-ben pótlásul szerkesztetett az els
részhez, szintén van az iparosokra vonatkozó törvényczikk.

((Mindenféle szabados kereskedés... szabados légyen.

A mesterlegényeknek tanulásra, szolgálatra, lakásra való me-

hetések is . . . Városi és keresked vagy luweó legények dlla-

pctjckrcl €12, eddig ra/c' u.mi.^ (t. i. szokás) tartaóóék.^^

Egy más törvényczikk eltiltja a városi polgároknak,

hogy sokadalmakon a vasat és egyéb árút maguk számára

lefoglalván, küls embereknek nem engednének vásárolni,

hanem azt azián majd kétszeres áron adják. ((Mindenek-

nek sokadalmas és vásáros helyeken szabados vevést és

adást engedjenek.))'*

A XVll. század második felének áramlata tehát a óza-

bad kereókedéó felé irányította az ipart és kereskedést.

Az új fejedelmeknek is biztosítani kelleti ezt.

Rhédev Ferencz 16r)7 nov. 5. választási föltételei kö-

1 ApprobatcC Constitutiones Pars 111. lituliis LX.W.
- Appr. Const. Pars \'. cdictuni XXX\'.
•* Compilata' Constitutiones. Pars III. titulus í).

'' Conip. Const. Pars \'. edictuiii X\'.
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zött a ((\\} conditio. hogy az liber qiiíustust (t. i. szabad

kereskedést) semmi úton és módon nem akadályozza)).*

Ugyanaz a Harcsay Ákos (KmS nov. 6.) választási föl-

tételeinek 20-ik j)ontja.

Midn 11. Rákóczi Györgyöt ismét fejedelmül fogad-

ják, az 1059 szept. országgylésen nemcsak meghozzák

a szabad kereskedésrl és keresztyén országokban szabad

iárás-kelésrl szóló, a míveslegényeknek állapolját (vándor-

lását) biztosító, késbb a törvénytárba (Compilata pars

111. tit. \). sz. a.) is fölvett (fennebb már idézett) végzést,

hanem hozzá teszik nagyobb nyomatékül, hogy a ki ezt

késbb eltörölni akarná, c^az jövend világon Istentl

átkozott légyen, ez világon böcsülete vesztett)).-

Apafi Mihály elég hosszú uralkodása is (1662—1690.)

a szabad kereskedés elvét hangoztatja és tartja fenn.

Neki is biztosítania kell a rendeket az 1664 jan.

országgylés \'lll. t.-cz.-ében, hogy cdégyen szabados,

minden rendeknek igaz marhájokkal kereskedniek, adniok

és venniek mindenütt ez országban)).**

A mesterlegények ekkor (16()4) fejenként 1 frt adót

fizetnek.'*

Az 1665 máj. országgylés eltiltja az idegen keres-

kedknek az ökör, juh, ló és egyéb szarvasmarha vásár-

lását és az országból kihajtását, a mivel azok ((árát fel-

vervén, igen eldrágították... az haza fiainak ellenben

ózabadoá kereókcdéó engedtetik mindenekkel, megtilai-

mazott marhákon kivl, úgymint kénes és i)orarany»."'"

Míves embereknek (t. i. iparosoknak) az 1666 jan.

IX. t.-cz. értelmében a országgylések alatt akármely váro-

1 i:i(l. Orsznggy. t:int(íl<ek XI. k. 324. 1,

•i IJ. o. Xll. lO:}. 1.

=» U. o. XIII. k. i^.
* U. o. Xllí. k. 292.

s i;. o. XI \. J2I.
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sokban, a hol a gylések lesznek)), óxabad kereókecieóók

rendelteién.* Ezüst és arany árút azonban kivinni keres-

kedés czéljából senkinek nem volt szabad (1666. XVII.

l.-cz.).-

M)67-ben (X\]l t.-cz.) elrendelik, hogy « sokadalom

és vasáinapokon s egyéb napokon is a városi rend a áza-

hadcó adáá-vevé.)tül senkit is ne prohibeáljon))*"^ (gá-

toljon).

\'ásárokon a városiak ne foglalják le magoknak keres-

kedésre az árúkat (16()8. XVII. t.-cz. ).^

A szabad kereskedést 1680-ban a magyarországi Ré-

szekre is kitei'jeszlették."*

Az 1668 jan. országgylés limilatio elkészítését ren-

deli el. rábízván azt a fejedelemie, tanácsosaira s ahhoz

ért személyek közremködésére.*' Az 1668 szept. ország-

gylés a limitatiót késbbre halasztja." Az 1669 jan.

országgylésen tényleg felolvassák a fejedelem és taná-

csosok elhatározását a limitatio felöl, mely ellen a szá-

szok kifogásokat tesznek.^ Xem igen készülhetett el. mert

az országgylési végzések között nincs szó róla. Erre vall

az is, hogy az 167^) máj. országgylésen is (dimitatiojok

az m íveknek az közelebb következend országgyléséig

differállatott (halászta! ott), úgy, hogy ha addig a míveknek

íelettébbvaló ái-ok nem miniiálódik (kevesbedik), akkor

limitál tassék : mindenféle míveknek illend árok mi légyen »).^

Tehát inkább fenyegetésül használják a limitatio készítést.

1 Erd. Országgy. P:ml. XI \'. 18.^.

•-^ U. o. X1V.^Í89.
'^ U. o. XIV. ^lí).

"' i:. o. XI\. 324.

•'' U. o. XII. KU.
'• r. o. XIV. 330.

L'. o. 348.

« r. o. 373., .j80. I.

í» Id. Hí. X\ I. k. 17ÍI. 1.



minisem véi>re is hajtsák. Erre vall az is, ho^v az 1683.

l'ebr. (országgylés még mindig csak az elkészületekkel

foglalkozik: bizottságot küldvén ki arra, hogy cdsten arra

való idt s alkalmatosságot engedvén, mindenekrl tegye-

nek ióteneá limitatioh).^

Ez sem készülhetett el, mert az 1087 febr. ország-

gylés W. t.-cz. azt határozza, hogy ymíg újabb limitatio

lehet, tartsák magokat minden íeh^ mesteremberek az néhai

mélt. fejedelem, Hákóczy György idejebéli limitatiohoz».-

Ebbl világosan kitetszik, hogy I. liákóczy György

1642-iki árszabása óta újabb limitatio nem készült el s

az árakat caz id^^ (a körülmények) határozták meg.

Az lt')8S szept. országgylés is ((minekeltte az mívek-

nek ára limitatiojáról, az egynehányszori articulusok sze-

rént illend dispositio (rendelkezés) lenne», a régi (Rá-

kóczy-léle) limitatiót kívánja fenntartani.'*

Limitatio kívánása elfordul még az egyes nemzetek

kívánalmai között a század 9ü-es éveiben is,* de újabb

árszabásról nincs tudomásunk.

Az oiszággylés ezt a gordiusi csomót nem képes

megoldani, bízza az ((idre)). Legfennebb könnyítéseket

tesz a kereskedésen s részleges árszabásokat állapd meg.

^ U. o. XVI II. ÍH. Art. XII. «Az árósmívek és boniimok circum-

scrijjliojáról. Jóllehet kegyelmes urunk az id mindeneknek ren-

rendit és árát megszokta határozni, a mint a búzának, gaboná-

nak, bornak és mindenféle lábas marháknak is . . . illend árát

\).in',{>/. nélkül hordozza ; de az mesteremberek és egyéb keresked
rendek semmit azzal és az pénznek szk voltával nem gondolván,

án'ijokat az magok tetszések szerint limitálják és adják, és noha

sok rendbéli |)anaszinkra töttek ugyan igiretet és az árúknak

illend limilatioja fell, de semmi gyümölcsét sem érezhetjük)'.

Kiküldenek tehát aiia a megírt személyekbl (7 elkel úr, köz-

tük a szebeiu királybíi-ó) bizottságot.
'^ i:. o. XIX. k. 112.

'' Krd. Oiszággy. Emi. XX. k. 112.

'* A szász nemzet lG9r>. és a székely nemzet 1C>Í)8. kívánalmai

közölt, (f. o. XXI. iWi. és ?M. I.)

{

I
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Az 1668 : XLII. t.-cz. felhatalmazza a crbenn lévD
zsidókat, hogy a karmazsint és bagariát városokon vásá-

rok és országgylések idején szabadon árúihassanak, mit

eddiii a szíjgyártók meg nem engedtek.^ A szászok 1669

febr. már azt panaszolják a fejedelemnek, hogy a zsidók

e joggal visszaélnek, y olyan szíjszerszámokat s egyebeket

árulván, melyeket városinkbeii mesteremberek is szoktak

s tudnak készíteni, czéhbeli privilégiumoknak nyilvánvaló

megbántódására )>.-

Az 1672:11. t.-cz. kiváltságot ad az aOrienfüli.j Coni-

paniü)y nev kereskedelmi társaságnak külíöldi árúk be-

hozatalára és Fejérvárt nagy])an való árusítására.*'

Az 1673 : 1\ . t.-cz. ((csizmának, sarunak és erdélyi posz-

tónak ez hazábóU t. i. Erdélybl) való kihordatását)) eltiltja/*

Az 167r) : X. t.-cz. megengedi, hogy a gyulafehérvári

zsidók ((Törökországból hozott bélléseket, szíjszerszámo-

kat és eíívébfele minden török marhákat szabadosan árúi-

hassanak)).^ Az 1678:1. t.-cz. azonban eltiltja, hogy a görög,

zsidó, örmény kereskedk az idegen kereskedk által kül-

földrl behozott árút megvegyék, hanem azok. a kik be-

hozzák, árúihassák szabadosan.*'

Az 1680 : VIl. t.-cz. ezt a közvetít kereskedelemrl

szóló tilalmat, illetleg az idegen kereskedknek szóló

szabadalmat megújítja"

Az 1679 :IV\ t.-cz. meo'halározza, hoo-v oa húsnak font-

ját mint adják mind falukon, városokon)). (Szép hús font-

jának ára legyen másfél pénz. nem ketl, mint addig

árulták.)^

i V. o. XIV. 3:M. I.

2 r. o. XIV. 361.
- i . o. XV. :U7.
'"

l . o. XV. :^.43.

- L'. o. XVÍ. -22.5.

*í V. o. XVI. (')06.

U. o. XVIII. 317.
^ V. (). X^I. 663.
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Az 1(')8G:XI. l.-cz. szigorú l)ünielést szah az árakat

h'lcinesiMi ídeiiK^I kereskedkre, azl t. i., hogy cozon

helvnek tisztei tartozzanak az olyan keresk(HÍö embernek

minden marliájál elpecsételni)) s a zsarolót mai>át a feje-

delem és országtanács elé vitetni a kiszabott törvényes

büntetés végett. Ugyanez a t.-cz. megszabja a fszerek

legmagasabb árát.*

Az 1687 : VI. t.-cz. (mely a Rákóczy-féle limitatiót fenn-

tartja) eltiltja, liogy uaz csizmát a keresked rendek ton-

nástól és balostól kihordani ez hazából ne merészeljék))

*2(I0 frl büntetés alatt.- Ezt megújitja és kiterjeszti a sarura

és brre az 1()88 : IX. t.-cz. is, azzal a megokolással, hogy

(•kiváltképpen való oka a saruk, csizmák és bröknek ez

hazából balostól való kivitelek az mívek és brök drága-

ságának)).'*

((A mesteremberek mívének drága voltok miatt)) ren-

deli el az 1688 : V. t.-cz. azt is, hogy «a tímár czéhnek

is a br készítése, színesen való megfestése is, ketteidvént

s egyenként is eladása felszabadíttatik. ))

Mindez nem segített a panaszokon, st inkább növe-

kedett a baj, a brmívek drágasága, a minek egyik oka

a f< nyers bröknek felettébb való drágasága)) lévén: az.

\i\H9 jan. r)-iki országgylésen meghatározták a nyers-

brök áiát."'

Ilyen részleges, de a csizmákra és sarukra is kiter-

jeszked árszabást állapít meg az H)!)!') : 1. l.-cz. is;'"^ szi-

1 l . i>. \\I1I. 551.
•^ U. 0. XIX. k. 113.
=< L. o. XX. 114.
'* i:. o. XX. k. i(;7.

•"' Az í'irak ezok :

Ki 5:2 ben 1 689-1.en 1()!>'>-l.an

Okörlír ,_ _ ,
2-50 -2 Irt 4 Irt H— i; w\

reíií'iibr •2—1- 50 u > (< — \-\\ «

< .z;'tj)l)öi- ,. — •50 (J. 1 <c 20 1).
•

—

Kecskolior -•50 .< 1 u — 1-20-1 «

Iierl>é<:sbi* •

—

— :{0 « — •00-45
.Inlilíör „- ,„,

— •:',5 « — 15 :< -•36—24
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gorii büntetést szabván a liniitatiót meg nem taiió «árós-

emberre)).*

Az árak összehasonlításából az tnik ki, hogy a brök
ára 1642-tl 1689-io' átlaff kétannyira emelkedett és hoe-v

16'S9-tl 169r)-ig megint kétszeres az emelkedés.

Általában a fejedelmi korszak lét titével (1690), miutárr

Erdély a Habsburg-ház jogara alá került és a császári

hadak megszállották az országot : a nagymérv adóztatás-

sal a drágaság még inkább emelkedett

Az 1691-iki végzések közt már szó van ((az német

vitézek)) kihágásairól; a nagy interesrl ;
10*^0 a törvény-

ben megállapított): a búzának és egyéb gabonának felel-

tébb való áráról. Mindezek ellen törvényczikkek kelnek.

Az élelmiszerekrl, iparczikkekrl s kalmár árúkról

szintén vannak törvényes intézkedések.

Az 1693 :X\'11I. t.-cz. meghatáiozza, liogy a mészárszé-

kek a bécsi fontot használják. A XIX. t.-cz. a bor itczéjét

16, a húsnak fontját 6 dénái'ban állajiítja meg a vitézek

(katonák) fizetésében.

-

Az 1()94 febr. országgylés az élelmiszerek árát úgy
határozza meg, hogy a búza köble 2 frt, egy köböl zab

ára 36 kr., egy szekér széna 2 frt 30 kr. hegyen, 12—200

ÍH büntetés terhe alatt.^

1695-ben a vármegyei panaszok között olvasható,

hogy a ((keresked rendek)), mesteremberek is 2— 3 áron

adják árújokat, az limitatio ellen, nem lévén senkitl semmi

büntetések. Csak az boc.jkoroknak /.) ily rend felett való

ára /.) provocálja az oláhokat az marhák lopására é.^

nyúzására))."*

Az 1697: IX. t.-cz. az 1696-iki részleges limitaliót

^ Krdélyi Orszáí^gylési Eiiilélvel< XXI. k. "271. 1

^ U. o. XXI. k. 163. 1.

=« U. o. XXI. 19G. 1.

4 U. o. XXI. 224.
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újílja meg.^ De ez nem elégíti ki a közönség igényét,

mert csak a brökrl, sarukról és csizmákról szólván,

egyebekre nézve az áiúsok uazt mondják, hogy nincsen

limitatio felle s csak úgy adják, az mint akarják)).-

Az 16*.)7:X11]. t.-cz. a ázabad kereókcdelmet veszi

védelmébe, hogy ciaz semminem helyekben, sem penig

sokadalmokban ne impediáltassék)) -^ (t. i. akadályoztassék).

Ennek védelmére irányúinak az l()98-iki jún. ország-

gylésen a rendek kívánalmainak 12. és 22. pontjai némely

visszaélések elh^n a kereskedésben és rendkívüli taksák

ellen a vásárokon
'*

A század léhát a ózabad kercókedelein elvének fenn-

tartásával és védelmével végzdik, a mi az iparszabadság-

nak is egyik éltet eleme.

Iparfejldés és czéhek Erdélyben a fejedelnii

korban.

Az ipar fejldésérl Erdélyben az országgylési vég-

zések egyoldalú és hiányos képet nyújtanak : a czéhíra-

tok tölthetik ki a kereteket. Ezekbl mintegy mutatványul

okírattári függeléket adván : a tanúiságot le kell vonnunk

bellük és rámutatnunk azokra a jelenségekre, melyek az

erdélyi ipar virágzását a XVÍ—XVIl. században tanúsítják.

Legelször is meg kell állaj)ítanunk, hogy a XVI.

század elején srn keletkeznek új czéhek és a régiek

is megújítják szabályaikat és kiváltságaikat. Így a kolozs-

vári kádárok 1 ír)7-iki kelettel összeírt német szabályaikat

ir)í)7-ben a város tanácsa által megersíttetik és latinul

' I . o. \XI. 2S4.

•-i Vj. o. \\i. :í(>i;.

'* U. o. xxi. :5:,s, :>,:,!). i.
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is kiadatják.^ Kövelik a takácsok (1507), fazekasak

(1512— 1523), szcsök (1513 — 19), tímárok (1514), mészá-

rosok, hentesek (1514), kerékgyártók (1515), aranymve-
sek (1516), vargák (1520), szabók (1524—25-27), eszter-

gályosok (1532), részint czéhszabályaik, részint egyéb

kiváltságaik m.egersíttetésével a városi tanács és íeje-

delmek által.

-

Élénken tanúsítja a fejldést, hogy ekkor már ipa-

roó legénijek is szükségét érzik a czéhek mintájára ma-

gok között társulatokat alakítani és azt szabályokkal

látni el. Ilyen 1502-bl a kolozói'ári ózabólegények tár-

úlata és annak németnyelv szabályai, melyek a vallá-

sosság, jó erkölcs, mértékletesség, kölcsönös segélyezés,

betegápolás fell intézkednek és az azok ellen vétkre

bírságokat szabnak. Van már atyamesterük, szállóhelyük

(herberg, illetleg herl)rjgk), pénztáruk (pix), melybe ren-

desen befizetgetnek, elöljáróul választanak két ((öreg le-

gényt)) : egy németet s egy magyart. A mesterek is válasz-

tanak maguk közül két mestert (a késbbi ((beisitzer))-t.

(( leüló-ineátery>-i) ellenrzésükre és támogatásukra. Szabá-

lyaik közül kiemelend, hogy minden legény és inas

nadrágot és kabátot viseljen ; a szerencsejáték egy fdlér-

nél többen tilos ; a ki leissza magát s a bort kiadja,

félfont viaszt fizet : a ki a legényeket a mesterek ellen

lázítja, az a munkától az egész országban eltiltassék.

A mesterek minden negyedév elején fürdbe küldik ket.

A ki tarka-barka ruhát vagy nadrágot visel, ((rigó mód-

jára ^\ néhány font viaszra l)üntetik a mesterek stb. stb.'^

A ózabónieóterek is szükségét érzik 1521-ben (1475-iki

szabályaik helyébe) új szabályok alkotásának, melyek job-

1 Lásd az Okirattárban és Jakab Klek Kolozsvár történele

I. k. 585.

- Kolozsvár története Okltr. I. k. végén.
•'* Lásd az Okirattárban.
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han körülírják jogaikat. Az inas 4 évig szolgál. A legény

karácsony, húsvét és pünkösd eltt négy héten helöl nem
hagyhatja el mesteréi. \ ándorló legénynek az atyamester

rendel szolgálatot: templomha, temelésekre, gylésre me-
netel mindenkire nézve kötelez sth. sth.^

Az ötvóá/egcnijck ]r)l]2-l)en s ugyanakkor a kádár-

Jegényck is társulatot alakítanak Kolozsvárt. Szabályaikat

uiémetül) a néirv czéhmester adia ki. Választanak atva-

mestert a ki szállást ad s munkát szerez, negyedéven-

ként két dékánt maguk közül elöljáróul. A jó és illend

magaviselet hirság alatt kötelez. ((Ha valaki megissza

^azaz leissza) magát s az ital miatt eszit veszti)), bünte-

tése 8 dénár. Szerencsejátékért 16—25 dénár a büntetés.

Mente n<''lkl a harmadik szomszédba sem szabad men-

iiiök (büntetése 2 dénár).-

A bodnár-legények ir)32-iki szabályzatában azt olvas-

suk, hogy ha gylés alatt valamelyik német származású

legény magyarul beszélne, (5 dénár a büntetése."^

A czéhek egyes kiváltságaikat a fejedelmek által kü-

lön is igyekeznek biztosíttatni.

Így ir)2()-ban II. Lajos király ítélkezik a Besztercze,

Brassó, Szeben és Kolozsvár városában lév vargák és

tímárok munkaköre ügyében/*

ir)22-ben a kolozsvári szabók külön rendeletet esz-

közölnek ki Báthory István nádortól, hogy a szabómeste-

rek özvegyei térjük halála után, a czéhszabályok ellenére,

€gy évnél tovább a mesterséget ne folytathassák.^

ir>24-ben II. Lajos király az erdélyi szabók kérésére

-fdtillja idegen országbeli szabómveknek a városokba be-

ijozását és árulását."

* Lásd az Okíi'íith'n'ljan.

- Lásd az Okirat lárl)an kés(')ld)i magvar íbrdításl>aii.
'^ V. o
'* Jakal) IJfk Okllr. I. k. \U). 1.

'* Lásd az Okirattárban.
*'* Kolo/.Fvár löi-L OkU'V(''llái'a \. k. liGO. L

I
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Izabella királynétól 15.11-1)611 a kolozsvári szabók és

bármely kereskedk azt az eljogot nyerik, hogy bárhol

szabadon kereskedhetnek Erdélyben és azon kivül, és

senkinek kérésére [)erlje nem foghatók s árúik le nem
tartóztathatok; a kinek követelése van ellenök : perelje

Kolozsvár tanácsa eltt.

^

A XVI. század közepén a czéhek nagy része szük-

ségét érzi szal)ályaik átalakításának. Okot erre az szol-

gáltatott, hogy a vallásújítás következtében Erdély (els

sorban a városi polgárság) a ]>rotestáns vallásra térvén

át, a régi czéhszabályok vallásügyi rendelkezései nem
voltak töl)bé idszerek.

így a szabólegények ir)r)4-ben azért alakítják át

ir)()?-iki szal)álvaikat, mert Isten ke£ívelmél)l az evan-

gelium által az igazságnak ismeretére jutottak (t. i. a

protestáns vallásra tértek) s az egyház iránt való rendel-

kezéseket eltörölték. Egyebekben a szabályok csak kib-

vítik az ir)02-ikit. Érdekes és új benne, hogy a mely

legény mestere beleegyezése nélkül (deülo és nem dol-

gozik, azt az ((öreglegények» ^a választott dékánok) a

czéhmesterek tudtával megbüntetik. A mely mesterlegény

felmondás nélkül odébb áll. a czéh ulána ír. hogv az oko-

zoU kárt térítse mes'. A melv le^fénv a mester házát

meggyalázza, pl. rosszfajta nt visz be oda. azt a többiek

vessék meg és bírságolják. A ki ünne[>nap mulatni akar,

ne menjen idegen, hanem a szabók tánczmulatságára

(auf das Kranzchen). A szitkozódó, kést rántó bírságot

fizet stb.-

Ez a németül írt szabályzat 162S-ban magyar nyelvre

ibrdíttatotl és kil)víttetett.*'

A kolozsvári addig inkább német czéhek a X\ I.

^ Líísd az Okíi'atlárljan.

- Lásd az Okirattárban.
-• Kiadva Jakal. Kl.'k Oklevóltára II. köt. -20. 1.



század második leiében gyorsan elniagyarosodnak, a mit

egyrészt a retormatio idéz el, másrész! az erdélyi feje-

delemség nemzeti jellege, a magyar nyelvnek a társa-

dalmi és hivatalos éleiben s a törvényhozásban majdnem
kizárólagos érvényesülése hoz magával. Akkor még a

szászok is beszéltek magyarul és német nevüket magvar
változatban is irlák.^

Ez okozza, hogy az addig latin és méginkább német
czéhszabályok. jegyzökönyvek és íratok mind inkább ma-

gyarrá alakúinak át és magyarul szerkesztetnek.

Magyar a ózóc.dcgcnyek 1560-iki szabályzatának egy-

korú nvomtatásban is meiijelent «rendelés))-e,- melvhez

hasonló német ])éldány is volt. \ egyes nemzetiség volt

a czéli is. ((A legényekhöz látó mestereknek egyike szász,

a másik magyar (kellett) legyen.)) A választott dékánok

egyike is szász volt, a másik magyar. A szabályok közt

olvassuk még, hogy (cvalamely legény kártyát avagy ver-

felét (t. i. koczkát) játszódnék)) birsága r)0 dénár; c(vala-

inely legény szertelenül iszik, annyira, hogy a l)ort fel-

lyül kiadja); büntetése 64 dénár. Pofonütés büutelése

I frt, a vérontás bíró elé kerül. (íValamely legény az

ura házához fertelmes asszonyi állatot bevinne, annak

büntetése 1 Irt.)) cc^Jidön a legényeknek koázorújuk (t. i.

tánczmulatságuk -- Kránzchen) vagyon: senki egyebüvé

a borra ne menjen)), 10 d. bírság alatt. A hétíön nem
dolgozó legény nem kap hetibért. Az elmarasztalt legény

a ezéhhez felebbezhet. ((A legények mindnyájan isteni

félelemben éljenek és örömest menjenek az egyházba, a

jiredikáczióra és az úrnak asztalához.))

A kolozsvári ózabók 156Í-ben azért újítják meg sza-

bál^^aikat, mert ccrégi üdtl fogva az posztónyírö (t. i.

' l'l. liiK'l Allx'il szász lökii'álybii'ó Syveg Albertnek is íi'ta

maíí-ál. Michael Weíss brassni bíró fViliér Mih;'ily iievot is viseli.

'^ Ki;i(lt;i Jj.knb KN-k i<\. ni. 11. k. 10. 1.

i
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posztóárús) mesterekkel egy czéhet tartottanak .... de

mivel hogy immár mostan tlük elváltanak volna, czéhet

önmaguk akarnak tartani.)) Szabályzatukat a városi tanács

latinul adta ki, de Szegedi György kolozsvári nótárius

(fjegyz), ömely czéhbl és mesterek közül is egyik

vala)) magyarra fordította, szépen leírta és a magyar pél-

dányt aláírta.^

Ugyanez a Szegedi György városi fjegyz és egy-

szersmind szabómester fordította le a kolozsvári ózock
1561-ben kiadott czéhszabályzatát, melynek zamatos ma-
gyarsága és sajátos írásmodora élénk világot vet a nem-
zeti átalakulás eme foirongó korára.^

Az tvöóök czéhe is azzal okolja meg a czéhszabály-

változtatást, hogy régi czéhlevelükben <cvalaminem arti-

culusok istentelen hatványozásra valók volnának, az oltár-

hoz, kit régentén k az itt való szent Mihály nev egy-

házban tartottanak, melyeket immár k, az evangélium-

nak igazsága, ki az Ghristusé. megjelenése után lelttek

és elhattanak volna)).

Az ötvösök ekkor két czéhmestert választottak, egy

szászt és egy magyart. 14-latos ezüstbl kellett dolgoz-

niuk. Mindenkinek volt mesterjegye, melyet a mre rá

kellett ütni. Mester özvegye egy évig és 3 napig dolgoz-

hatott. Két legényt és 2 inast tarthattak, többet nem.

Inasnak hat heti próbaidt kellett tölteni beszerzdés

eltt a mesternél: «kesergetésnek okáért. ))'^ A legény két-

heti felmondás után távozhatott. Siratás az ifjú mesterek

kötelessége volt, kiknek elöljárójuk volt a ((kolcsos mes-

teri). Egy bástyatornyot kellett ellátniok hadi szerekkel

^ Kiadva Kolozsvár története. Okltr. II. k. 60. 1.

2 Lásd az Okirattárban.
^ Valószínleg a megkióérléó (késértgetés) rejlik e szóban,

nem a megkeserítés ; de nem a ((kíáérgetéó)) mint Kmetty Béla

írja : A magyar ötvösök a XVI. században ez. m. 33. 1.

Kornfeld-künyvtár. VI. '
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€S védelemmel, caiiely az Óvárban az város kfalán a dél

fell való szegleten vagyon építtetvén)).*

Az ölvösök emez 17)01. czéhlevele latin eredetiben

készült és pedig a záradék szerint: ((elméje és keze mvé-
vel készítette Szegedi György szabómester és városi

jegyz, jegyzsége második évében.)) Ugyancsak fordí-

totta le magyarra és írta le remek írásával.

Szegedi György példája mutatja, hogy az ipar és

tudomány akkor karöltve haladt és míveltetett s lehetett

valaki egy személyben tudományosan képzett (literátus)

ember (^városi jegyz) és iparos (szabómester). Szegedi büsz-

kén vallja magát annak a czéhlevelek aláírásában.

Fként az ötvösök czéhe tnt ki tanult, jeles tagjai-

nak tekintélyes száma, gazdagsága és társulati szerveze-

tök magyar jellege által. Jegyzkönyvét, leltárát, száma-

dásait 1569-en innen mind magyarul vezette.

Az ötvösök czéhe volt nemzeti érzületben is a leg-

magyarabbak egyike. A nemzeti jogok védelméért egy

alkalommal hosszas perbe is keveredett a szebeni ötvö-

sökkel. E végett tört ki a czéhben az els ismeretes

munkaszünet (sztrájk) hazánkban.

Az érdekes sztrájk és nevezetes czéhper története

röviden a következ

:

173 nyarának egyik napján a kolozsvári 29 ötvös-

mester legényei mintegy ötvenen felkerekedtek, a munkát
abbahagyták és atyamesterük házánál egybegylve elhatá-

rozták, hogy addig nem mívelnek, míg sérelmeik nem

^ Ez a meg-hatáiozás téves, mert az ötvösök tornya a kis

Szamos mellett az éózaknyuc/a/i ózögleí-bááiya volt, a sétatér

felé, a mai .Malom-u.és Haillia M. u. sarkán, íLáscJ Jakab Klek

Okltr. I. 40r). 1.) Idíjsb polgái'ok még emlékeznek rá s szintén

így tudják. A Középkapu felett volt a mészárosok, a Hídkapu
felett a lakatosok, a Monostorkapu felett a szcsök bástyája,

közben a többieké. A délkcb'ti szögleten a szabóké (a ma u. n.

lifíthlen-bástyavj.
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orvosoltatnak. Sérelmük pedig az volt, hogy a szebeni

ötvösök elhatározták, hogy magyar születés legényt m-
helyükben legfölebb 14 na])ra alkalmaznak s hogy magyar
apródot (inast) fel nem vesznek. Követelik azért a köl-

csönösséget, mert a szászok eljárása sért a magyarságia

^s káros a tanuló (vándorló) ifjúságra és azt kívánják,

hogy a Kolozsvárt alkalmazott szász ötvöslegényeket tüs-

tént bocsássák el.

Az ötvösmesterek átlátván a sérelem jogos voltát,

megigérték, hogy azt orvosolni fogják, ha kell, per útján

is. A legények erre a munkába visszaállottak.

Hosszas ])er keletkezett, melyet a kolozsvári ötvösök

-a szebeniek ellen Szebenben a város bírája eltt indít-

tattak meg. Számos tanúvallomás (a Szebenben meg-
fordult magyar ötvöslegények részérl) beigazolta a vád

alaposságát, a mit a szászok körmöntfont csrés-csava-

rással igyekeztek megertleníteni. Kitnt, hogy ha nem
is nyilvános határozattal, de titkos megegyezéssel, úgy
Szebenben, mint Segesvárt, Beszterczén mellzték a

magyar legényeket és nem vették fel az inasokat. Egyik

szász mester azzal okolta meg: (^mert a magyar legények

igen nagyakarók, nem akarnak kesentyüt csinálni és

egyéb apró mivet, hanem felkelnek és menten elmennek

a mhelybl » Hivatalosan tagadták és a pestissel véde-

keztek.

A kolozsvári ötvösök a szebeni szász bíróságok eltt

elvesztették a pert. Felebbeztek a fejedelemhez és Báthory

István a Marosvásárhelyt 1074-ben tartott országgylés

alkalmával úgy ítélt, hogy a vád l)eigazoltatván, a sze-

beni ötvösöket fejenként 66 forint büntetéssel sújtja s

elrendeli, hogy ezentúl a magyar ötvöslegényeknek a

régi szokás szerint mívet adjanak s tanulásra a magyar

inasokat minden nehézség nélkül felvegyék.

A szebeni ötvösök nem nyugodtak meg az ítéletben:

a fejedelemtl kegyelem útján })erújítást eszközöltek ki.
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Most ök is tanúvallatást kezdettek Kolozsvárt arra nézve^

hogy ott sem szívesen látták a szász ötvöslegényeket s^

hogy a per kezdete óta mesterremekre ezeket nem bo-

csátották.

A megújított perben i'igy ílélt az elsfokú szebeni

híróság 1^)76 április 11-én, hogy a kolozsváriak a szebeni

ötvösök ellen magyar legényekkel nem bizonyíthatnak,

mert ezek kívánságára indították a pert. De mert ((ennek-

ellte való idkben (!) a magyar legényeknek Szebenben

m adatott, ítéljük, hogy most és ezután is Jámboi- és

tisztességbeli akármi natiobeli személynek m adassék

itt való mestereknél . . . esztendre, kettre, többre is,

avagy félre... hónapszámra is)). Tanúlót is fölvegyenek.

De mert a kolozsváriak a szász legényeket mívektl

megtiUották, s egyszersmind pereltek is : a rágalmazás

birságában marasztaltassanak el.

Az ítélet a szebeni tanács elé felebbeztetvén : ez

az ítéletet helybenhagyta csak a rágalmazásí bírságot

engedte el. A szász egyetem megersítette. A kolozs-

váriak most is a fejedelemhez felebbeztek.

A per az egész országot izgalomban tartotta s a

közvélemény rokonszenvvel kisérte a kolozsváriak fárado-

zását e nemzeti ügyben. A szebeniek is megijedtek az

elre látható elmarasztaló ítélettl és a fejedelmet kérték,

hogy « közöttük törvényt ne pionunciálna (azaz ítéletet

ne hozna), hanem Isten szerint leszállítaná)).

Ekkor már Báthory Kristóf volt a fejedelem, a keres-

kedelem és iparfejlesztés nagy jóakarója s a békesség

eszközlésére két ftanácsosát, Kendi Sándori és Ferenczet

kühJötte ki. Ezek közbenjárására egyezséget kötöttek,

mely szerint h szebeni ötvösök perköltségi zetnek a

kolozsváriaknak 1577 jul. 13-áig .%0 forintot. Megfizették

s így a négy éves per a kolozsvári ötvösök s a magyar

érdekek gyzelmével végzdött.

A píT hátterében nyilvánvaló, hogy nemzeti féhékeny-
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:ség lappangott: «ra szebeni ötvösök szenvedélyét mvészi
és kenyéririgység s a magyarság gyors fejldésétl való

félelem izgatta.^ Az ötvösség a XV. század közepéig ki-

zárólag a szászok kezében volt, de most a magyarság
rohamosan tért hódított. Kolozsvárt a XV. század végén

alig volt néhány magyar ötvös s a XVI. század végén

alig volt német a 30-nál több ötvösmester között. Az
1573—77. perben mind magyarul vallanak. A század végén

czéhet alakítanak Gvulafehérvárt, Marosvásárhelvt és Désen

is, melyeknek mesterei tiszta magyarok voltak.

Még be sem végzdött a kolozsvári ötvösök pere a

.szebeniekkel, midn a kolozsvári ötvöslegények újabb

.jztrájkot kezdettek, most már a saját érdekükben. Ügv
látszik fejkbe szállt a dicsség, a fontosság érzete, hogy
országos érdekldés középpontjába jutottak.

1576 május havában újra megszntették a munkát
-és sérelmeiket írásba foglalták.

Els volt ezek közt a czéhszabály ama pontja, hogy
a hétfn nem dolgozó legény egész hétre ne kapjon fize-

tést. Továbbiak : ((hogy az legénynek semmi ideje nincsen,

^em éjjel, sem nappal)) : cchogy az legénynek mestere

házánál nem szal)ad mulatni)) ; hogy az eltávozó legény

nem kapja ki mindjárt tizetését; hogy az inast nem
használhatják magok szolgalatjára Fpanasz és kívána-

lom, hogy adják meg a mesterek a reggelit, ((az flestöke-

met, fmosató pénzt és mind az többit, az mi az legén-

séghez tartozik)).

A mesterek sarkukra álltak, nem engedtek : a legé-

nyek vezetit elfogatlak s azt kívánták a városi tanácstól,

hogy a ((pártüt)) legények a szabály szerint kötelez két

búcsúhetet töltsék ki bezárva a toronyban (t. i. az ötvö-

sök bástyájában).

* Deák Farkas: A kolozsvári ötvöstegényck strikejji. M. T.

Aknd. Értekezések 1888. i
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Á város bírái meghallgatván a peres lelek ügyvédjeiív

a legények vezetit szabadon bocsáltolUík, de egyéb elég-

tételt nem ítéltek meg. A legények és mesterek egyaránt

felebi )eztek a fejedelemhez. A fejedelem úgy itélt, hogy^

((a felek kölcsönös követelései nem vétetnek tekintetbe s

mindkét fél az egymással való kibékülésre utaltatik)).

A sztrájk tehát kiegyezéssel végzdött.^

Az ötvös-czéh iratai szerint több ilyen zavargás nem
fordult el e kiváló czéhben, mely arra volt hívatva, hogy

az erdélyi müiparnak századok múlva is bámulatot kelt,,

ragyogó mkincseit hozza létre.

A kolozsvári ötvös-czéhnek magyai- jellege nem
egyedül álló a XVI. század derekán. A magyarosodás

általános a többi czéhekben is.

A kolozsvári tímár-cxeh is magyarral cserélte fel

1569-ben régi latin szabályait, melynek tiszta magyaros

irálya a benne rejl szellemnek h k(")ntöse. Nevezetes

intézkedése, hogy « a czéhnek legyen egy /có/zí/ce, melybe

minden szükséges dolog beírassék ... éó a mik a vároó-

ban éó orózágban azon eóxteiidben történtekyy.^ '

Íme a czéhek már nemcsak saját dolgaikkal törd-

nek, hanem a város és az ország története is érdekli

ket és történeti följegyzéseket kívánnak hátrahagyni

utódaiknak. Ez az egészséges korszellem és a magasabb-

mveltség iránt való érzék vezette és lelkesítette azokat

a városi polgárokat, iparosokat, a kik igen becses törté-

neti feljegyzéseket hagytak ránk, mint a marosvásárhelyi

Xagy Szabó Ferencz, Borsos Sebestyén és Tamás, a

kolozsvári Segesváii Bálint, Linczegh János stb.

Ezekben a czéh-jegyzkönyvekben és iratokban a

1 Dí'ák Farkas id. m. téved abtjan, hogy ennek következlé-

tipn szigor-útitj szabnlyoknt alkottak a mesterek, mert a miket

id. érteke/.ésétjen közöl, azok már megvoltak szószerint ir)í)l-l>(Mi.

\a\. az Okirattárban.
'^ .lakai) K. U\. m. II. H^íl. 1.



magyar míveltségtörténelnek még kiaknázatlan kincses-

bányája rejlik. Köztük vannak a fejedelmek oklevelei

iparuk védelme fell.

Ilyen a kolozsvári szabók czéhíratai között János

Zsigmond lo67-iki rendelete, nielylyel a szatmáii és szat-

márnémeti szabók (kik egy évre szabad kereskedelemre

engedélyt nyertek Erdélyben) az erdélyi vásárokról ki-

tiltatnak.^ Báthory István 1.371-iki rendelete, melylyel a

kolozsvári és más szabó-czéhbeliek kérésére a czéhen

kivli, jelesül a monostori szabókat eltiltja attól, hogy a

vásárokon kész szabómüveket áruljanak.-

Az erdélyi szabó-czéhek az kölcsönös érdekeik

védelmére mintegy véd- és daczszövetségben állottak

egymással, fkép a czéhenkivüli kontárok ellen.

A czéhbeli szabók is két csoportra oszlottak. c(\'áltó-

mívesek)) (Lohnschneider) voltak azok, a kik megrende-

lésre dolgoztak; « vásár-mívesek)) (Markschneider) azok, a

kik vásárokra dolgoztak. Ezek megegyeztek egymás kö-

zött, hogy a vásárokon aketózereó riiháy)-i (valószínleg

a bélelt ruhát értették alatta) nem fognak árulni. ((Ennek

pedig oka az volt. hogy efféle kétszeres ruhákat és egyéb

fruhákat az váltó-míveseknek vigyenek és azok csinál-

ják, miérthogy anélkül míekbe megfogyatkoznának, éle-

tekbe is.

»

Ennek a megállapodásnak egyik ága volt, hogy (ca

brassaiak (t. i. a vásár-mívesek) kétszeres ruhát ne csi-

náljanak és az Olt-vizén innét ne hozzák. » (Ilyen irányú

kölcsönös megegyezés létesült 1570-ben a brassai vargák

és a többi — szász vargák között is, melyet a szász nem^

zet is megersített).^

Ebbl a mondhatni <i kartel))-bi 1574-ben a seges-

* Ld. az Okirattárban.

- Ld. az Okirattárban.
=« Ld. a 309—31G.. lapan.
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vári szabó -czéh kilépett s bejelentette a nagyszebeni

szabó czélinek. hogy ezután k is fognak ((kétszeres

ruhá>^-t árulni a vásárokon, mert a nélkül nem tudnak

versenyezni a brassai és szebeni szabókkal, a kik olya-

nokat (mintha meg volna rendelve)* a vásárokon nyilvá-

nosan árúinak. Ers versenytársaik a ((magyarországi)) (!)

szabók is, ú. m. a monostoriak, engedlek, a kik a vásá-

rokon nem sorshúzás szerint állanak fe\^ mint a szászok,

hanem tetszés szerint, ell a fhelyeken. Nem nézhetik

tehát tovább, hogy a kenyeret a szájukból elvegyék,

hanem ok is ezentúl árulni fognak mindenféle ruhát, a

mit a közönség kíván és keres.

A nagyszebeni szabó-czéh siet tudósítani errl a kar-

tel-szegésrl a kolozsvári szabó-czéhet és a többi szövet-

kezett czéheket. mert abból sok szegény, megrendelésre

dolgozó (váltó-míves) mesternek végromlása fog követ-

kezni. Kérik véleményüket és tanácsukat : mit tegyenek

ennek megakadályozására.

A szövetkezett erdélyi szabó-czéhek — úgy látszik —
közös gylés tartásában egyezlek meg (1574 nov. 25-én),

melyre képviseliket küldöttek Nagyszebenbe, utasítással

ellátva.

A kolozsvári szabó-czéh véleménve az volt és azt

adja utasításul küldötteinek, hogy «az egész országbeli

szabók küldöttséget menesszenek a fejedelemhez és el-

adván kérvényükben, hogy mennyi terhet kell nekik vi-

selni, porral, golyóbisokkal, hadakozó szerszámokkal tor-

nyokat kell tartaniok stb. «mely dologba az idegennek,

czéhen kivül valóknak még csak hírek is nincsen)) : kér-

jék eddigi eljogaik megrizését privilégiummal, kivált-

ságlevéllel.

-

^ M(3rl í'líljcn a/ csetlx^n szal)ad \olt kihozni.

- A .seg(;.sv;iriak és na^'ysz(íb(íniek (mtí'H szóló levele és a

kolozsvári kövelútasítás I574l>l megvan az Okirattárban.
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Az erdélyi czéhek a magyarországi czéliekkel is

összeköttetésben voltak. így a váradi ötvösök 1563-ban

czéhügyben leveleznek a kolozsváriakkal, a (diimpellér

helyen;) (t. i. czéhen kivül) dolgozó mesterek, legények

és inasok (apródok) megbüntetésérl stb.* 1654-ben a

kassai ötvösös czéhmesterek, a kolozsvári ötvösök pana-

szára és kérésére felülvizsgálják (megpróbálják) a Berze-

viczy Márton által kifogásolt ezüsttálakat, és megfelel-

nek, 14 latosnak ítélték és bizonyították.-

159*2-ben a kolozsvári, szebeni, brassai és berszter-

czei ötvösök az iránt folyamodnak a fejedelemhez, hogy

az eddig szokatlan módon : fejedelmi kiváltsággal alakult

dési és marosvásárhelyi ötvös-czéh mveit k próbáikkal

ellenrizhessék.'*

1592-ben az erdélyi ötvösök elterjesztéssel élnek a

fejedelemhez a megelz évi limitatio azon határozata

ellen, hogy az ötvösöknek ezentúl 15 latos ezüstbl kel-

lene dolgozniok. Kifejtik, hogy mennyi kái-a lenne abból

az országnak és a fejedelemnek, mert az eddigi 14 latos

ezüstmüveket be kellene olvasztani és minden száz girá-

ból elveszne 18. A fejedelem belátta, hogy igazuk van

és válaszában a jöv országgylésre halasztja a döntést.

Gyzött az ötvösök álláspontja, mert ezentúl is 14 latos

ezüstbl dolgoznak.'*

Elfordult, hogy a fejedelem ad engedélyt valamely

nem ezéhben, de magánúton tanúit kézmvesnek mester-

sége folytatására és czéhbe léphetésre. így Báthory Zsig-

mond fejedelem 1593-ban a kolozsvári Lippai János szabó-

nak ád ilyen általános munka engedélyt. Ez az eset any-

nyira szokatlan volt, hogy a kolozsvári tanács hiába

* Ld. az Okirattárban.

- Közölve az Okirattárban.

^ Ld. az Okirattárban.
* Az Okirattárban.
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hirdette Ivi, Iviinondván érvényességét, a szabó-czéh jog-

sérelmet látott benne, protestált ellene és másolatot kér-

vén a fejedelmi rendeletrl, bizonyára nem hagyta annyi-

ban a dolgot*

, A czéhek annyira féltékenyek voltak eljogaikra, még^

a fejedelmi udvarral szemben is, hogy a kolozávári óxabó-

czeli 1614-ben a fejedelem udvari szabójának egy inas-

felszabadító levelét nem fogadta el érvényesnek (daczára

annak, hogy a gyulafehérvári czéh mester és még más mes-

ter is megpecsételte), hanem azt kívánta, «hogy az ki

fejedelem szabójának tölti ki api'ód esztendeit, tehát az

ura (t. i. mestere) az fejedelem pecséti és kezeírása alatt

való levelet adjon neki, azt is megírván ; hány esztendeig

töltötte legyen apród esztendeit. >>-

Pedig a czéhek ugyancsak sokszor kérik és veszik

igénybe a fejedelmek jóakaiatát és pártfogását — külö-

nösen a szabók. így 1592-ben a kolozsvári, marosvásár-

rhelvi, lordai és többi erdélyi városi szabók az iránt

panaszolnak a fejedelemnek, hogy küls országbeli embe-

rek a szürke posztót végszámra veszik és kiviszik s k
sokszor hiába mennek Disznódra, a hol azt leginkább

készíiik. Kérik annak eltiltását, iiogy k is eleget tudja-

nak tenni a li mii ati ónak. A fejedelem eleget tesz kéré-

süknek és eltiltja a szrposztó végszámra kivitelét, hogy

a ki dven mvel kereskedni akar, a szabóknál vegye a

kész ruhákat.''

El)bl sok összeütközés támadt. Így pl. 159^M)an a

kecskeméti szabómesterek 1227 vég szürposztót akartak

kivinni az országból, de a kolozsváriak lefoglalták. Hosszas

könvörgésíikre csak úgy és akkor adták ki és engedték

kivinni, miután a kecskeméti szabók a gyulafehérvári

* A reJíMJcIiiii rendelt ;iz í)l\írnlhírt»Mii.

- Lásd az Okíríitlárhan.

•• Az Okira lt.''iil)a II.
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káptalan eltt írásban megfogadták, hogy többé ilyen

posztóért az országba nem jönnek, ((st az többi magyar-
országi szomszéd szabókat is arra intenék)).^

Ezt a kiviteli tilalmat az országgylés is törvénybe

iktatta s Báthory Gábor fejedelem lG09-ben újabb kivált-

ságlevéllel is biztosította.

-

Kivételesen a fejedelem adott egyeseknek arra enge-

délyt ; de a szabók még az ilyeneket is zaklatták. így
1610-ben egy kolozsvári polgártól is elkoboztak 110 vég-

posztót, pedig a fejedelem engedte meg annak Váradra

való kivitelét.-'^ 1615-ben is letartóztattak egy enyedi szabót

Kolozsmonostoron, végposztó kiviteleért. A kolozsvári

tanács felebbezésre visszaadatta ugyan az árút, de a tör-

vényszegt elitélte 20 forint bírságra.^*

1639-ben a váradi és debreczeni szal)ók is perben

állanak a tordaiakkal, a miért ket a szrposztó kivitel-

ben megakadályozták.^

A nagydisznódiak nem szívesen lálták és trték ezt

a rájuk nézve káros kiviteli tilalmat s e miatt l()4o-ban

perbe is keveredtek a kolozsvári szabókkal.^

Az erdélyi czéheknek aranykora Bethlen Gábor és

I. Rákóczy György uralkodása idejére esik (1613— 164H

között). A czéhek ekkor érik el fejldésük tetfokát."

1 Az Okirattárban.
•^ U. oLt..
*' Ld. a fejedelem rendeletét KUO-bol.
^ U. ott.
•"» Az Okirattár! )an.

2 L'- ott.
" Bethlen Gáliortól közöljük az (Jkirattái-baii a inarcóí'd.jdr-

Iielyi borbélijnieóterek czéhszabályzatát l()'2S-l)ól, melyben igen
értékes mivelödéslörtéiieti adatok Vannak. 1. Rákóczy Györgytl
a marcsváóárhelyi öl'^'öóök nK^gerösített czéliszahályzatát 163''2-

bl, mely az ötvösök pecsétjét ús\ állapítja meg, hogy az három-
tornyú kapuközt ábrázoljon, melyben egy «ötves-rend mester-
embei- mívelni láttatik);. .(Ld. az Okirattárban.) Az ö ide)>i)eií

újítják uíeg l()40-ben a kolozsvári ötvöó-legények rendtartását is.

(Ld'. az Okirattárban.) Melyre okot adhatott tán az 163í)-iki temeti
viszály is az ifjú mesterek és legények között. (Ld. u. olt.)
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Különösen áll ez az ölvös-czéhre, mely remekmüvei-
vel nemcsak a fejedelmi udvart, a templomokat, fúri

kastélyokat és nemesi udvarházakat árasztotta el, de hí-

ressé és keresetté telte az (carany és ezüst marhá»-t

i\ külföldön is. A török portára küldött gazdag ajándékok

ebben az idben leginkább ötvösmvekbl: aranyozott

ezüst kupákból, mosdó medenczékbl és korsókból állot-

tak — és pedig igen nagy számmal.^

í. Rákóczy György fejedelem jeles udvari ötvöse: a

kolozsvári Brozer lótván remek mvészetérl kiváló m-
becs példány maradt ránk a kolozsvári ref. egyház ama
zománczmívü aranykelyhében, melyet a buzgó vallásos-

sága fejedelem csináltatott és ajándékozott ürvacsora-

osztó serkgl. Ennek értékét jelenleg kétszázezer koro-

nára becsülik.- Bethlen Gábor és Rákóczi György ajándé-

kaiból nemcsak az erdélyi, de az anyaországi református

templomok (pl. a kassai) is számos nagybecs ötvös-

mvet riz máig is kegyelettel.

A szász ötví")Sí")k között leghíresebb volt a XVII.

.század végén élt és Szebenben mködött Hann Sebeó-

tijén, kinek remek ezüst kupái és tálai maradtak fenn,

a bibliából vett tárgyú dombormvekkel ékítve, melyek-

nek mvészi tökélye nemcsak a mértt, de a laikus

szemlélt is bámulatra ragadja."^

Erdély régi templomai, szászok és niagyarok egy-

aránt igen sok szép mtárgyait rizték meg az erdélyi

^ A török portála készílclt mvekrl töbl» számadást és a

kolozsvái'i ötvösök kérvényét a fcjcdclmokhcz vcthMn UA az Ok-

irattárba. íLd. 1648— 4Í)., 1G60-Ijól.) A drótmü (rekeszes) zománcz
készítésrl is szól egy (1630

—

.jO) s Apafi kiváltsága l(>70-b(")l az

ezüst elvételi jogról.

'^ líiózer Istvánt mint I. \\. Gy. udv. ötvösét többször emlí-

tik az oklevelek. Ld. az Okirattárban 164H -49-bíín.

•* Hann Sebestyén mveirl lásd az irodalond)an elsorolt

közlemén vekel.
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ötvösmvészetnek. Furaink birtokában is maradtak fenn.

Ezekbl az 1900-iki párisi világkiállításra olyan gazdag

gyjteményt sikerit összeszednünk, hogy a (^magyar

pavillon))-nak fgazdagságát és vonzó erejét ez alkotta.

A szebbnél-szebb, 3—4— 500 éves, ritka mbecsü m-
kincsünk feltnést keltettek világszerte. Annyira felköl-

költötték a mgyjtk figyelmét is, hogy azóta (sajnos)

az ágensek egész laja járogat Erdélyben és nagy összege-

ket Ígérve s fizetve, sok szép és értékes mkincsünket
csalogatnak és visznek ki a külföldre, Bécstl— Amerikáig.

A történetünkben dics emlék erdélyi fejedelemsége

magasfokú míveltségének és gazdagságának legszebb

alkotásai a mipar terén ezek az . n. ((arany és ezüst

marháké — az erdélyi ötvösmvészet remekei.



IV.

Iparfejldés és czéhek az j-korbaii.

A míg' az erdélyi országgylések a fejedelemség fenn-

állása idején állandóan foglalkoznak ipariigyekkel (leg-

alább az árak szabályozását illetleg) ; addig a magyar-

országi országgylések az egész XVI. század folyamán

az iparra s a czébekkel mit sem tördnek.

Nem is csodálkozhatunk felette. Mert a magyar ország-

<?vlések életbevágó, súlyos kül- és belügyekkel voltak

elfoglalva : egyrészt a török hódítás ellen való védekezés-

sel, másrészt a bécsi kormány beolvasztási törekvései ellen

íiz ország alkotmányának oltalmazásával.

A kinek a háza ég, az nem szhet, fonhat, varrogat-

hat ; hanem a tz ellen védekezik minden erejével. Úgy
a magyar törvényhozás sem bíbeldhetett iparügyekkel, kéz-

mvesekkel, árszabásokkal. Nem is tartotta feladatának,

rábízta a városokra, s ezek a czéhekre, melyeknek (Ver-

bczy Hármaskönyve értelmében) szabadságukban állott

ezekre nézve statútumokat (jogszabályokat) alkotni.

A városok és czéhek bven éltek is ezen jogukkal s

<i XVI. század folyamán kizárólagosan ezek intézik az ipar-

fejlesztést és szabályozást és az árak meghatározását.

A vármegyék, mint a nemesség politikai és közigaz-

gatási intézménye, szintúgy nem tördtek iparügyekkel

mindaddig, mig az országgylés 1625-ben törvényt nem

hoz, a mely a törvényhatóságokat árszabások készítésére

és azok ellenrzésére utasítja.

A városok és vármegyék ipaiügyi tevékenysége tehát

külön, bár- párhuzamosan nyilvánulván, tárgyalásuk is

külí)n fejezet kíván.
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A városok iparügye.

A szabad királyi városoknak, fként Fels-Magyar-

országon, állandó gondoskodás tárgyai az iparügyek már

a XIV. század óta. Részint azért, mert a polgárság nagy-

része kézmvesekbl állott, fként pedig azért, mert mint

fogyasztó és vásárló közönséget mindenkit érdekelt els-

sorban a hús és az élelmiczikkek ára, másodsorban a

ruházkodás és házieszközök azon része, melv nem otthon

készült: fként a brnemüek.
Innen van, hogy minden város és árszal)ás elssor-

ban és fként a húsárakkal, kenyérrel, a vargamüvekkel

-és brárúkkal tördik. A többiekre csak azután és késbb
kerül a sor.

Pozáony vároó 1376-iki legels ismert czéhszabály-

zata csak a pékek, méóxároóok és a czipéáxek társulatá-

val foglalkozik. A szabók részére 1411-ben készült czéh-

szabálv. A többieké més: késbb.*

A pékmesterek és süthelyek száma 137(j-ban 16 volt.

A tanács szabta meg a sütemény árát és súlymértékét,

mire a két czéhmester és egy esküdt polgár ügyelt fel.

A két mívlátó czéhmester ellenrzi a többi mestereket.

A kenyér súlyát is megállapították 1430-ban. A gabona

árához képest változott. 1433-ban már a péklec^ények szá-

mára is alkottak a mesterek szabályzatot Két mester és

két legény ügyelt fel rajok.

Pozsonyban 1376-ban két látómester és egy városi

tanácsos ellenrzi a húsvágást. A hús árát a hatóság álla-

pította meg. A zsidók is vághattak maguknak marhát

rituális czélra ; a felmaradó részt otthon vagy házaik eltl

eladhatták.-

A czipészek elírt szabályszer munkájára a két éven-

1 Dr. Király János : Pozsony város joga 18(). sib. 1.

'^ U. o. 188.
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ként választott czéhmester ügyelt fel. Mesterré csak ns
lehetett. LMG-ban a czipészlegények külön czéhszabályt

és társulatot alkottak magoknak.

^

A pozsonyvárosi 1457-iki szabályrendeletben az áll,

hogy a tanácsosok kötelessége felügyelni a piaczra, a

gabona és minden szemes élet, továbbá kenyér, bor, hús,

hal árulásra és minden kézmvesre : molnár, pék, kenyér-

süt, mészáros, halász, szabó, suszter és egyéb meste-

rekre, hogy jól dolgozzanak, megelégedjenek tisztességes

haszonnal, hogy a közönség meg ne károsítassék.-

Pozsonyban 151 6-ban a suszterlegények (úgy látszik)

jszlrájkba léptek és zavargást idéztek el a foltozó vargák

miatt s el is távoztak egyidöre a városból Bazinba és más
szomszédos helyekre, A végén megjelentek a mesterekkel a

város tanácsa elölt és egyezségre léptek. E szerint a tanács

védelmükbe veszi a suszterlegényeket, szabályaik értelmé-

ben. Foltozó vargát nem trnek meg a városban, mert a

foltozás a suszterek mestersége. A legényeknek az szo-

kásuk szerint kulcsot körülhordozni (t. i. gylést össze-

hívni) nem szabad, egyik czéhmesternek egy nappal,azeltt

tudomása és beleegyezése nélkül.^

A pozsonyi hússzabályzatokban 1545—50 között a

hús fontja 3 és 10 dénár között váltakozik.* Legolcsóbb

a tehénhús = 3 dénár.

1570. és 1574-ben 7 bécsi dénár a marhahús, a kül-

városban és pünkösd után 6 dénár.^ 1575-ben az ország-

gylés alatt 6 d., 1676—77-ben 6—7, az ürühús 6—7, a

disznóhús 8 d. 1579-ben jul. 17. azért engedik még 14

1 U. o. 190.
- Dr. Kolozóvdri Sándor és Övári Kelemen : A magyjir

lör\ ('-nvhíitóságok jogszabályainak gyjteménye. Corj)us Statutonim
1V/-2. 27.

3 U. o. :)5. 1.

* A marhahús ára 5 dénár, a bárány (tavaszszal) 7 dénár, az

öreg sertés 10 dénár. (Id. m. 89—94. 1.)

^

'* u. o. ir,i., 101.
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napig a juh- és báráiiyhúst 7 dénárért árulni, mert a

budai haóa ex idc.yzerint nem enged fel juhhúót szál-

lítani.^

Az országgylések idején egy-egy dénárral feljebb

engedik fontját a búsnak. így 1581-ben míg az ország-

gylés tart 7, azután 6 dénár.-

A XVI. század végén (a 15 éves török háború folya-

mán) a marha ára egyre növekedett, a városi tanács pedig

nem akarván a hús árát emelni, a pozsonyi mészárosok

nem akartak húst vágni s a város maga gondoskodott

húsvágatásról.^ Ez a városi gazdálkodás (húsárúlás) még
nagyobb — Szent György naptól (ápr. 24.) aug. végéig

2000 frt — kárral járván, a tanács elhatározta, hogy csak

háromszor hetenként vágat húst (mert a marha ára nem-

hogy leszállni, de még emelkedik) és hogy a várhegyi

lakóknak (a zsidó városrésznek) és más idegeneknek nem
ad belle. Egynek ne adjanak sokat, hogy a szegény pol-

gár is ka[)hasson valamit.*

Poxóony vároó hatósága a XVI. század folyamán is

megszabja a pékáütemények árát, illetleg súlyát. 1574-ben

14 latra teszik egy pár kisütött zsemlye súlyát. Ara ál-

landóan egy fillér. (1376-ban régi süteményt hármat adnak

egy fillérért.) 1577-ben egy pár zsemlye megszabott súlya

16 lat, de szép fehér és jól kisült legyen. A pék üsse rá

mesterjegyét. (Ez a XV. században római számból állott:

I—IX-ig).^ 1581-ben a pékek panaszára, hog\' a gabona

ára napról-napra emelkedik és kérésükre a pár zsemlye

súlyát 12 latra szállítják le egy évre. I5S2-ben jó termés

1 ü. o. 176.

2 i:. o. 185.

'^ Ám ez oly nagy veszteséggel járt már 159í)-ben. liogy a

váltós kölcsönt vett fel a polgárságtól és a hús fontját 12 bécsi

dénárra emelte 1601-ben.

4 Id. m. IV/2. 222., 233.

•"* Király János id. m. 187.

Kornfe/d-küiiijvtár. Vl. "
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lévén, felemelik 14 latra ; a rozskenyér fontját 1 m. dénár-

ban, a czipó súlyát 24 latban állapítván meg, ir)83-ban a

liszt árát limitálják (egy véka zsemlyeliszt 8S dénár).

1592-ben a pár zsemlye súlya 12, a czipóé 24 lat. 1598-ban
elrendelik, hogy a zsemlyét nagyobbra és fehérebb liszt-

bl süssék és a katonaság ellátására számítva, a rendesnél

nagyobb készlet legyen.^

Említést érdemel az az 1595-iki pozsonyi statútum
is, hogy minden czéh szerezzen be a veszélyes (háborús)

idkre való tekintettel élelmiszereket a czéh pénztárából.

Mintha csak ostromzárlatra készültek volna el.

Az sem érdektelen határozat (1595), hogy senki se hoz-

zon be alma- vagy körtebort a városba, vagy vigyen ki az

országból.

-

lo98-ban a bodnárok kérésére, hogy megdrágult az

abroncs és minden egyéb, felemelik az árakat.

Seprn vároóa 1394-iki statútuma megállapítja a

városi vámot az árúczikkekre nézve.^

Az 1507. árszabályzat szerint egy font fzni való hús

3, pecsenyehús 4 dénár (pünkösdig). Zsidó ne dolgozzon

szabómüvet. 1524-ben a kézmvesek a behozott vagy

Bécs felé kivitt gabonáért harminczadot (vámot) nem fizet-

nek. Elvásárlás ne engedtessék senkinek a hetivásárokon.

A külvárosi mészárosok bocsáttassanak be árúikkal. Zsidó

a közös városi fürdbe ne bocsáttassék be. 1528-ban két

(Llátómcáícny és két ember választassék a községbl, a kik

havonként megvizsgálják azokat, a kik fonttal és rffel

mérnek. A húst naponként vizsgálják meg, hogy egész-

1 Cí>r|)us Shitutoiiini l\/2. Kii., 108., ISG., 190., 202., 217.,

221., 22-2. 1.

'^ U. o. 21 «.

** Egy brüsszeli kend után Ki dénár, egy darab gyolcs 2 d,
^

egy disznó 1 d., egy székéi- lial 2 d. , egy szekér búza vagy zab

után 12 d. ((i'on eim Juden 2 I)en.)> Von oym Ilnndort schofhawt
.'; I)í-n." stl). íCorpus Statiitoi'Uiri V/2. .'*. 1.)
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séges marhát vágjanak, nehogy valaki betegséget kapjon

a liústól.

1532-ben elhatározzák, hogy egy felesküdt mérték-

hiteleóitc fogadtassák, a ki mindenkor, fkép orsz. vásá-

rokon az iparosok és kereskedk mértékeit megvizsgálja

és a város czímerét üsse rá.

1538-ban a két liúslátó tanácsos mellé két városi

képviselt választanak (a 24-bl) a vágómarhák megvizs-

gálására, a kik büntetés terhe alatt ügyeljenek fel*

1589-ben a pékek panaszkodtak, hogy nem süthetnek

9 latnyi zsemlyét egy dénárért. Válaszúi azt kapták, hogy

annyira vállalkoztak, tehát teljesítsék.

1581-ben nagy izgalom támadt a soproni pékek kö-

zött. Jul. 7-én megjelentek a városházán és kérték mérté-

kük megállapítását, remélvén, hogy a gabonaárak valahára

olcsóbbak lesznek. Kérték, hogy csak azokat büntessék^

a kik vétkesek lesznek és ne az egész pékséget együt-

tesen. A tanács 8 latot állapított meg mértéki, csakhogy-

aztán szép fehér és jól kisült legyen a sütemény.

Nemsokára mégis sztrájkba léptek.

Jul. 10-én ugyanis ismét megjelent a pékek egy része

a tanács eltt és megvetve a tanács határozatát, meg-

esküdtek, hogy nem sütnek a tanács által megszabott

súly szerint. Ezeket az ((összeesküvket)) a tanács további

határozatig a toronyba záratta, a többieknek pedig meg-

hagyta, hogy jól vigyázzanak, nehogy a város zsemlye

nélkül maradjon.

Jul. 24-én ismét megjelentek a pékek és engedelmet

kértek, hogy elfogyott a zsemlye, ne róvják fel nekik, mert

a víz az oka a nagy szárazság miatt. Továbbá, mivel a búza

nem akar alábbszállni s k nem csekély kárt szenvedtek

már jó id óta. kérik a mérték leszállítását. A tanács hét

latra szállította le, de úgy, hogy minden boltban mérlegel

* Corpus Statutornm V 2. k. 3., 13.. 10., 19., 23., 36. 1.
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állit fel. tehát vigyázzanak és a birságtól óvakodjanak.

Ers könyörgésükre hat napra 6 latra szállíttatott alá a

mérték.

I9l-ben ismét kérik a mérték leszállítását, mert a

búza drága. A tanács 8 latra engedte alá. Ha azonban a

búza vékája 12 írtra száll alá, többé ne kívánják a mér-

séklést.^

A .soproni méózároóok könnyítést kérnek 1591-ben^

mert drága a marha ; kérik, hogy Szent János naptól (jun. 26.)

Szent Mártonig (nov. 11.) G, azontúl 7 dénár legyen a hús

fontja. A faggyú városi lakosnak 4, idegennek 4V2 frt

legyen mázsánként. A tanács hozzájárul, de kiköti, bogy

jó húst adjanak, mert többnyire rossz, csak a kimustrált

olasz marhát veszik, magyar marhát nem, borjúhúsuk

nincs, disznó még kevésbbé, nem mértékkel, csak kézbl
adják stb.-

Sopron vároóa 1597-ben rendet akar teremteni a kéz-

mvesek között. Elbb a óiiózterekct hívatja a tanács elé

és adja ki írásban rendtartásukat s árszabályukat, meg-

határozván abban a csizmák, saruk és a javítások árát.

A kiadott és nyilvánosan is kifüggesztett apublicatio^

szigorúan meghagyja az árszabás követését, testi és vagyon-

büntetés terhe alatt. Hozzátették élszóval azt is, hogy

ha panasz lesz rajok ezután is, beengedik a küls susz-

tereket és felfüggesztik czéhlevelüket. Egy év múlva

(1598 decz. 20.) reformálják s némileg felemelik az árakat^

1598. januárban a gyertijaniártókat veszik el, hogy

nem teljesítik kötelességüket, a gyertyákat idegenbe adják

el, a polgárok mellzésével. Ezután az ne történjék, elbb
a polgárokai lássák el, mieltt idegeneknek árulnának.

Fontját 9 m. garasért (45 dénár) adják.

Apr. 17-én ismét a városházához idézik a gycrtija-

* Cíii-pus Statutorum V/2, k. 50., 52., .54., 59.

'^ u. o. m.
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máitokat és kérdre vonják, hogy miért adnak egy gyer-

tyát 3 dénárért, melybl 18 tesz egy fontot. Miért nyo-

morgatják annyira a szegénységet? Azt felelték, hogy a

szappangyártók drágítják meg. drága a faggyú, sok a

munka vele s a harminczados a 30-adot köveleli tlük.

A tanács megintette ket, hogy ne akarjanak a szegények

verejtékén meggazdagodni, óvakodjanak a zsarolástól.

A ÓZappángyártóknak is szemrehányást tett a tanács,

hogy nem |ó és egészséges szappant csinálnak s a fagy-

gyút megdrágítják s megfenyegették ket mesterségük

elvételével

A bodnárok azt panaszolták, hogy idegen mesterek

sok hordót hoznak l)e és azt kívánták, hogy azok elbb a

piaczra vitessenek és nyilvánosan felülvizsgáltassanak,

mint Pozsonyban és más helyeken történik. Kívánják a

€zéhjog-sértk (((störer))) kitiltását. Válaszúi azt kapták,

iiogy mivel az itteni mesterek nem tudják a polgárság

szükségletét kielégíteni, a behozatalt megengedik. Ha
el fogják látni a polgárokat eléggé, akkor a czéhhál)orító-

kat el fogják távolítani, de addig nem. mert a mesterek

-daczosak. fkéni szüret idején.^

Beózterczebánya l59-iki szabályrendeletében királyi

rendeletre hivatkozva megengedi, hogy élelmiszereket (hú-

son kívül) naponként behozhat bárki a városba, de ruha-

nemt (czipt, ruhát) csak hetivásárokon, mint Selmecz-

bányán történik. Minden idegen, vagy falusi áuózter, a ki

jiem ntlen legény, haneju házasember és hiteles bizo-

nyítványnyal igazolja, hogy mesterségét törvényes czéhben

tanulta ((cehrlich nach Handwerchs gewonheit))), kész árú-

ját a heti és országos vásárokon szabadon, akadálytalanul

a vásárra hozhassa, eladhassa, megfizetvén a vásárpénzt

és egyéb illetéket. De jó mívet áruljanak, mert a rossz

munkát elkobozzák és bírságolják. A három sátorosünnep

^ C()ri)iis Statutf>rum \ ''2. 7"2., 7."». l.
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(karácsony, húsvét ós pünkösd) eltt és után két héttel^

mint itt régóta és Selmeczen is szokás, idegen suszter

ne hozzon be eladni czipi, csizmát és más efíélét.

Hasonlókép történjék az idegen vagy falusi ózubókkaL
Ezek is. ha igaz czéhben tanúit, házas mesterek, hehoz-

hatnak a vásárokra kész ruhamívet.^

15G8-ban az elvásárlásnál zött visszaélések ellen

lioznak határozatokat.-

1 082-ben újra kiadják az 1559-iki vásártartási szabály-

zatot. De elbb elrendelik, hogy két mérföldnyi területen

a várostól senki se árúihasson bort, ökröt, marhát, vasat,

búzát, gabonát vagy effélét. A szomszéd falvakban senki se

tarthasson vásárt, mint a hogy kezdették.^

Nagyózonibatban (1561.) élelmiszert áruló kofa 12 óra

eltt nem vásárolhatott a vidékiektl ; az elvételi jog a

fogyasztó közönséget illette. Ugyanott (1571) a húst limitál-

ják, majd (1574.) részletesen megszabják és gondosan

körülírják a húsárúlás módozatait, szigorú büntetést szab-

ván a szabályt megszeg, káromkodó vagy gorombáskodó

mészárosokra.

Selmeczbanyán (1561.) a húsárúlásra a bíró ügyel

fel. A máxterek azt panaszolják, hogy nem kapnak brt
a mészárosoktól, idegennek adják el.

Körmöcxbánya tanácsa 1581-ben a drágaság, háború,

hallatlan betegségek, sérelmes kormányzás fell panasz-

kodva elrendelik a vallásos és jámbor életmódot és a rend

megtartását a kézmveseknek és mindenkinek.^*

Kaóa város 1563-ban általánosságban határozza, hogy

az összes czéhek az régi jogaikban tartassanak meg
és a kontárok, a czéhjogháborítók (störer) ne türessenek

meg a városban. Ezt 1607-ben azzal ismételik, hogy a

^ Corpus Stíítutorum lV/2. 114.

2 U. o. 137., 144.

« ü. i>. 194.

'* Ld. iíl. ín. IV'/2. k. ;i/ illet évek során.
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kik a czéhek szabadságai ellen cselekednek, birságol-

tassanak.*

Rozónyó 1574-ben alkotott árszabást a mészárosok,

ötvösök, kovácsok és suszterek részére. A levágott búst

1603-ban egy tanácsos a czéhmesterrel vizsgálja meg.-

Márniaroóózigetrl 1548-ból ismeretes az els eléggé

részletes árszabás a mészárosok, vargák, szcsök, ková-

csok mveirl.
Nagybánijárói 1574., 1579. és 15(S7-bl ismeretes a

mészárosok és hentesek rendtartása. Hétfn szabad volt

húst vágni czéhenkivli mészárosnak is. A város határá-

ban hizlalt marhát nem volt szabad másfelé eladni.

Debreczenben 1591-ben a mészárosok és hentesek a

(jibáránymészárszék idejéig egy pénzen és egy becsen))

tartoztak adni a myrhahús fontját. A faggyút 10 mázsáig

4 írton.

^

A szabad királyi városok a XVII. század folyamán is

leginkább a mészárosokkal és a húsárszabással foglalkoz-

nak szabályrendeleteikben. Ennek a félelmiczikknek ára

hullámzott leginkább; a kézmveknek árait elégnek tar-

tották hosszabb idközönként szabni meg. Az 1625-iki

40. törvényczikk különben is a vármegyére bízván az ár-

szabályozást : ezeknek a városok belevonásával történt

limitatioja kötelez volt a városokra is.

Csak a jellemzbb példákra terjeszkedve ki: Pozjony

vároóa 1623-ban, midn a marhahús fontját 6 császári garas-

ban megszabja, három nap alatt határozott választ kíván

a mészárosoktól, hogy akarnak-e annyiért árulni? Ha nem :

úgy a határid harmadik napján czéhládájokat, levelöket

1 Corpus Statutorum II/2. k. 100., 146. Kassa város 155()-ban

leégvén, valószínleg azért nincs régebbi statútum a kézmve-
sekrl.

2 U. o. 111., 131.

^ Corpus Statutorum 111. k. ^mA., -jOL, .ífi., 307., r>7(). I.
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adják be a polgármesternek és örökre tiltassanak el mester^

ségükll. És pedig azért, mert ez a vonakodás tisztán a

tanács és közönség elleni daczból ered, mert hisz a szom-

széd helyeken ilyen áron elég húst vágnak és a jelekbl

következtetve nemhogy káruk lenne, de tisztességes nyere-

ségük van belle.*

Pozsonyban 1636—39-ben a külvárosi mészárosoknak

is megengedik hetenként két félnapon a hüsárúlást. Ha

pedig a városi mesterek nem gondoskodnak elég húsról,

a czéhenkivlieknek is legyen szabad mindennap árulni

A marhakereskedéstl eltiltatnak.

A kézmvesek czéhmesterei (1636 — 39) nyolcz nap alatt

adják be a tanácsnak árúik értékszabását, hogy olcsóság

és rend legyen és a vétkesek büntettessenek.*'^

Ismétlik mindezeket 1649. és 1654-ben is.

A czéhekbe senki be nem vehet, míg polgárjogot

nem nyert (1625.).

Sxentgijrgyön (1637—40.) Modoron (1619 és 1640.) a

mészárosok kötelesek a a levágandó marhát a látómeste

reknek ellegesen megmutatni, különben a húst elkoboz-

zák.^ A mészárszék télen d. e. 7 — 10, d. u. 1—4, nyáron

5—10 és 1— 5 óráig nyitva tartandó.

Beóxterczebániján 1652-ben a mészáros-czéhbelieket

a városházára hívták és az ifjú mestereket megintették,

hogy az öregeket tiszteljék, nekik engedelmeskedjenek és

rendet tartsanak. "*

Ugyanott 1678-ban a királytól ujabban engedélyezett

évenkénti négy vásár rendtartását megállapítják és a keres-

kedk a czéhek számára kiadják. 21 czéh van benne fel-

sorolva és szabályozva."*

1 U. o. lV/2. 33(;.

2 U. o. 371., 382.

•» U. o. 385., 40r>., 411.

'* U. o. 442.

•"' i;. o. .5.37.
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Knnöcxbániján 167G-ban a városi tanács szabály-

endeletében megállapíija, hogy az adófizetéshez mennyi-

Teljárúhiak az egyes czéhek, összesen 1*24 frttal.* Ugyanott

1699-ben a tzrendészeti szal)ályban megállapítják, hogy

mely czéhek min túzoltószerekkel kötelesek a tzhöz
.sietni s hány brvedret tartozik minden czéh beszerezni

(1—2-t, összesen '20-01^, a bodnárok azonldvül még 4

tölgyfa csebret.-

Sopron városa 1606—7-ben elhatározza, hogy mivel

a kézmvesek a polgársággal árúikat túlfizettetik: a ta-

nács hivatalos árszabást csináljon.^

1614-ben a pékek kérésére a zsidók házalását a kenyér-

árulással eltiltják.

A mészárosok ellen az a panasz, hogy prédikáczió

^latt is vágnak húst és a mészároslegények a közönség-

gel daczolnak s üres kézzel bocsátják el ket, ha van

is hús/*^

Komárom lG06-ban a borbélyok fell úgy végez,

hogy egyik borbély sebeséhez más mester hozzá ne nyúl-

jon az els (kezel) mester híre nélkül és akaratja ellen
;

ha nehéz sebes volna, ((tartozik olyan mester az egész

iczéhbeli) mestereket egyben gyjteni és az sebest meg-
látnia, büntetés alattjí).^

A ózombathehji (161.'i) mészáros rendszabásban

egyebek közt az áll, hogy

((virágszombaton jjíró uram megkiáltassa, hogy nagyszom-

baton valaki mészáros húst hozand Ije, tehát (^sztend által sza-

bad legyen minden szombaton árulni és egy íélpénzzel olcsób-

ban mérje, n. m. den. '2*, 2. . . A marhát addig ne legyen szabad

^\ mészárosnak leíitni, nugiicm az régi szokás szerint az mészár-

1 U. o. 527.

'^
L'. o. 591.. :m.

^ Corpus Statutoruni V 2. 112.

* U. o. 140.

"»
L'. o. 104.
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szék eltt leásott lahoz nem köti és lio/./á leiidelt ember meg-
nem látja... Az hús meleiíen való árulásáért 4 íVtot vehesse-

nek rajtok)) ^ stb.

Gijiött (1647.) a lakatgyártók bepanaszolták Miklós

kovácsot, hogy pénzért csizmát patkol. Végeztetett, hogy
a mely kovács, csiszár vagy egyéb mesterember a lakat-

gyártók mesterségébe, a csizmapatkolásba ártja magát,
1'2 frt birságot fizet jótékony czélra.-

RuóZtXúves bortermeléséhez méltóan 1653-ban bodnár-

rendszabályt (Pinder-Ordnung) és e mellett szüretel és

szlskert szabályt ad ki.'^

Kózegröl is ismeretes 1634-bl a bodnárok árszabása.

A mészárosokról pedig úgy rendelkeznek 1666-ban, hogy a

ttkivül való, avagy törzsökösök is vághassanak húst az üd-
nek.szük volta (t. i. a drágaság) miatt.)) A czéhes mészárosok

pedig a húsmérésnél eddig tapasztalt visszaéléseket kerüljék.

(cEgyébiránt, ha vágni nem akarnának, talál más mészárosokat

a nemes tanács, de k soha többé itt nem fognak többé húst

vágni, o'*

Ugyancsak Kázegen 1698-ban a mészárosok azért

elégedetlenkedtek és léptek sztrájkba, mert a város 200

frt adót vetett ki rajok. Máj. 22-én e miatt ((az mészáro-

sok mind fölczitáltattak)) a városházára és megkérdezték

ket, mire határozták el magokat a tanácsnak a mészár-

székekre kivetett adófizetése dolgában. ((Azt adták válaszúi,

hogy lehetetlen az, hogy k cenzust fizessenek, adván

azonkivül minden fonttól egy félpénzt. » A tanács azt

felelte, hogy ((nem k, hanem az egész község (t. i. a

fogyasztó közönségj adja azon fél pénzt.i) A tanács tehát

nem engedett és erélyesen lépett fel. ((Az kiknek ma kel-

letett volna vágni és nem vágtak, áristomban küldettek

* U. o. 135.

2 U. o. 204.

« U. o. 240.
''

ü. o. 183.. 2G6.
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Ezt látván a többi, azt izenték, hogy k is inkább áris-

tómban maradnak, hogysem olyan módon vágjanak. Azon-
túl azok is arestomba küldettek, az henteseken kivl, kik-

nek meghagyatott, kogy húsok legyen.)/^

Kaóóa város iparára a czéhlevelek és iratokon kivül

élénk világot dejítenek a városi szabályrendeleteknek a

kézmívesekre vonatkozó részei. Mint Felsömagyarország-

fvárosának igen élénk ipara, forgalma és kereskedése

volt, nemcsak Jjelföldi. de ki Lengyelország felé. Ennek
rendkivli jelentséget adott az, hogy árúmegállító joga

volt a XI\'. századtól, mire a XVÍI. század végén újabb

kiváltságot kapott.

A kassai piacz egyik legfbb árúczikke volt a bor és

pedig a közeli Hegyalja remek borainak Lengyelország-

felé szállított része, melynek Kassa felé irányítása felöl

még az országgylésen is heves viták folynak a nemes-

ség és a kassai polgárok között. Az 1599 : XXXllI. t.-cz. el-

rendeli s az 16(J3-iki megújítja, hogy a lengyel kereskedk
kötelesek a aletéthehjek ))-hez alkalmazkodni.'^

Ez a virágzó borkereskedés kölcsönöz nagy jelent-

séget Kassán a bodnár iparnak. A agönczi Í2o/-c/á))-nak,

mely a Hegyalján máig is a legfbb rmérték, fpiacza

Kassa volt. Kassa város maga is hegyaljai szlbirto-

kos lévén, állandóan szem eltt tartja a bodnárokat s

talán legtöbbet épen ezekkel foglalkozik a XML század

folvamán.

A kaáóai bodnár czéh a nagy szkségletet nem bírta

kielégíteni, úgy hogy a XVII. század elején a felsmagyar-

* Corpus Statutorum V/2, k. 346.

2 Az északkeleti országrészt nevezték Fels(3magyni*()rszágniik.

Kzzel szemléén Alsómagyarország az északnyugati felföld volt

:

Pozsonytól a bányavárosokig, melyeket a «7 alsómagyarországi

bányaváros>)-nak hívnak és írnak.
^ 3 Ld. a M. Országgylési Emlékek IX. k. 202 stb. 1. és

Károlyi Árpád : A huszonkettedik artikuhis 23. 1.
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országi városi bodnárok segítségét vették igénybe szükség

idején, dbogy így a városbeliek meg ne fogyatkozzanak

hordóból.)) A város a magas czéh-taksáknak és bírságok-

nak tulajdonította a czéhbeliek elégtelenségét, hogy azok

miatt y idegenedik el az mesterlegény és ez az oka, hogy
•az bodnárok drágán adják a hordókat, hogy az bodnár

legény nem kíván bejni.)) A tanács 1618-ban eltörli a

híre-tudta nélkül megállapított taksákat és az ((alföldi hor-

dók)> megszabott határidn túl való csinálásáért a 100 frtot

vet rajok büntetésül.)) Alföldi hordót csak Szent Györg}^

naptól (ápr. '24.) Szent Jakab napig (jul. 25.) volt szabad

<:sinálniok ; azontúl kassai hordót, melynek 8 akósnak

kellett lennie
; az alföldi hordónak pedig 300 itczésnek.

Senkinek se adjanak többet 40 hordónál és a mindennek
egyaránt adjanak, mind szegénynek, gazdagnak)) a meg-
.szabotl áron. A ki a hordót kisebbre csinálta, azt a bíró

szüretkor megbüníette.

»

A l)orban nagy érték feküdt. A aborktéó^-vQ azért

szigorú törvények kényszerítették a bodnárokat, nehogy
a bor elfolyjon. Ejjel-naj)pal mindjárt jni kellett a bodnár-

nak, ha sürgsen hívták, mert különben a kárt vele térít-

tették meg.-

ir)'?'2-ben még azt is megszabják, bogy hány abron-

csot verjenek a hordóra. ((Ezután minden alföldi fára
<S abroncsot üssenek)) nem 6-ot, mint eddig.'* Az ó hordó

újonnan kötésétl többet ne vegyenek 12 dénárnál, külön-

ben <íaz tanács 100 írtra büntesse az czéhet érette.))'^

A hordók elkészítésével való késlekedés miatt 1624-ben

elhatározták, hogy « ezután szabad legyen szüretkor kün-

földi (t. i. nem kassai) bodnárt akárkinek is behozni.))"'

' í:or|)iis Stütutormn \\!l. k. 158.
- Az 1G09. stütutmiiban u. o. 1.52.

•* U. o. 106. I. (-(IS al>roncs)> ;'ill ugyanitt, de a/ nvilvári levé-
dés « helveLt.

* \:o. 166.
•'' r. o. 171.
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1627-ben, 1630. és 1655-ben panasz van a bodnár
müvek drágasága miatt (egy hordó ára 2 frt), azért a város

közönsége árszabást kíván «kemény büntetés alatt)) ; st
mikor a czéhek esküdni fognak : az nemes tanács intse

meg ket (t. i. a bodnárokat) hogy az borköteore, mikor
hijják ket, mindjárást elmenjenek, mert ha mi kár esik^

k tartozzanak megfizetni. d ((A kinek ezután hordó-fala

(dongája) leszen, megkinálván elsbben az itt való líod-

nárokat annak íölmívelésével, ha nem akarják, szabad

legyen idegen bodnárral fölmíveltetni és hordót csinál-

tatni.))^

A Ijodnárok mellett egyéb kézmvesekkel is foglal-

kozik a kassai tanács. ((Mivelhogy az kufárokia nagy

panasz vagyon, hogy az város])eli ember miattok semmit

nem kaphat, elrendeli (1614 , 1617, 1623-ban), hogy ((a

kufárok 10 óráig semmit föl ne vegyenek a piaczon.)) Tehát

az elvételi jogot a fogyasztó közönségnek biztosítják s a

közvetít kereskedk (a most ú. n. ((viszontelárüsítók)))

vásárlását csak azután engedik meg. Az 1635-iki 8 pont

szerint a vásárbírónak kötelessége volt, hoí2y (oz piaczon

képes árat rendeljen mindeneknek ; az mit hoznak az vá-

sárra, ne engedje 1 1 óráig kufároknak megvenni, míg

az városbeli ember kiki az szükségére valót be nem
vásárolja.))^

1623-l)an « mivelhogy az fazekaóok nemcsak drágán

adják míveket. de elegend fazekakat nem is csinálnak:

azért a tanács elhatározza, hogy szabad legyen az kül-

földieknek (t. i. nem kassaiaknak) is fazekakat behozni

az vásárra.))^

1626-ban uaz meóteremberekre nagy panasz vagyon,

hog}^ minden mveket valamint akarják, úgy adják)).

1 U. o. 177.. ISd. ((Borkölni vagy éjjel vagy n;i|»i);il kívánta.

tik, minden lialadék nélki'ií elmenjenek.) és 229.

•i U. o. 198.

3 U. o. 168.
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A tanács ^<vagy limilálja, vagy intse meg ket kemény
büntetés alatt, hogy illend ára legyen mindennek)).^

16'27-l)en a pékekre az a panasz, hogy kis zsemlét

sütnek. A kóniüwiek ellen idegeneket is szabad behozni.

16*U-ben ismét « panasz van a ineáfeieinberekre, de kivált-

képen kovácsokra, kerékgyártókra, vargákra, hogy mun-
kájuk kétszer vagy háromszor való bérét veszik meg az

tímbereken)\ A kovácáokra az a panasz, hogy sok kárt

tesznek a városi erdben a széncsinálással.-

1636-ban a cxéhek újeóztendei álarcxoó menetei

és bohóskodásai felett botránkozik meg a 'kassai közön-

ség és kéri jövre eltiltását.

((Ez cliniilt iij ('szleiid(') Uí4)jáii néniiiKMiui ('zéh(*s uraim

ií»en (^Inionlcnck volna az dologban az sok mód nélkül való

öltözetekkel és oktalan álirázatokkal, mely dolog az nemes

közséiíiiek semmikéiXMi nem tetszik. Annak okáért azt végezte

a n. község, hogy ennek utánna efféle tragacdia (^^ ne legyen

és hiál)avaló játék.)) J()vóre a bíró ((az czéheknek jó idején

tudtnkra adja, hogy a nélkül ellegyenek)).''

Kassa város egyik ((régi szép rendtartása szerint

czéheá uiaim tartoznak fizetésért az halottat elkisérni,

nem (dí'^g lévén penig, hogy csak az sírhoz menjenek, de

st tisztességesen vissza is kísérjék az kí^snrv(^seke1» (t. i.

a gyászoló családot). 1637-ben is jiiegújítják e rendtartást.

1667-ben azt kéi'ik, hogy a haláózok-nak ne legyen

czéhe, veszítsék eb Ma pedig czéhet tartanak, minden-

naj) friss halat hozzanak a |)iaczra.'^

Senkinek se engedjék mesterségét zni, míg a pol-

gárjogot meg nem szerezte. Erre a ((czéhatyák)) ügyelje-

nek, büntetés mellett. Minden [)olgár készen tartsa fegy-

' V. (.. 17:».

•^
I . (.. 17«., 18!J., isí)., lí)l

-^ r. o. 202.

'»
i:. o. i-V).
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verzetét, Ijörtönbüntetés lerhe alalt. A felülvizsgálat annak
idején a czéhek által történjék.*

1687-ben arra történik hivatkozás, hogy a városnak

a ('koronás királytól újonnan «í;e// szabadságok, niderlagi

privilégiumok szerzettettenek)). melyeket életbeléptet-

nek. 1692-ben: ^mivelhogy Istennek kegyelmébl az

niderlagot megnyerték)) : a nemes tanács «^ mindenfele,

mind küls, mind bels keresked emberekre szorgal-

matosan vigyáztassanak, hogy marhájokat bé ne hozzák(?)))

Ugyanakkor alábl) elmondván, hogy ((sok költség

után nyilván lévén a niderlagnak elnyerése, a kire

kénszeríttetnek donatiónk által fel s alá járó s keresked
emberek Kassára marhájokkal (t. i. árújokkal) gyüni

:

a piaczon való puszta patikák (azaz bolthelyiségek), kik

jövendben jók volnának kereskedést gyakorló emberek
részére)), jókarba helyezését határozzák el.-

Megjegyzend, hogy Kassa az árúlerakás (megállítás,

vagyis egykori magyar mszóval: letéthelyi) jogát (Jus

de})Ositionis mercium) eredetileg Nagy Lajos királytól

nyerte 1347-])en. Itt tehát a régi jog megújításáról, ille-

tleg megersítésérl lehet szó.

Egy okkal több volt arra, hogy 1692-ben sürgessék

a limitatiot.

l()l()-tól l()()r)-ig csaknoin minden esztendben ((nein ki-

csiny panaszokat tett akkori respu])lica az mesteremben^knek

rettenetes iogyatkozásii-úl. Ha azért azok méltán panaszkod-

hattak, boldog íidben lévén : annyival inkább mi, kik csak-

nem utolsó lehelletlinkbl az rettenetes sok szálló-tartás (t. i.

katonai elszállásolás) és fizetés miatt majdnem kifogyunk,

panaszolkodhatunk és lUMUzetes bíró uramat, úgy az tek. ta-

nácsot keservesen kérhetjük, hogy azoknak dolgai )an méltán

tekintsenek és ha külnl)en nem, egy istenes linüíatict

is instituáljanak íállapítsanaiv meg) , . . Illik. Iiogy lol i< le-

1 r. o. -205., 251., 2:)2.

2 Corpus Statutoi'üm Ul. k. 'll-l., 2!j0., 291.
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i:viik az ii(>lal)ilisabl)akat (iicNiv.clcscblx'kcl), úi»} nimt iíimh'-

l)ólyokot ((l(M*])(M-:i=tiinár), csizmadia, koréki>yártókaf, s/.iicsoket^

köniÍM'st^ket, ácsokat, út> y a })()diiár()kat is, kiknek Iciikiválókép-

|)cn kül(JMil)-kül(')iiil)tclc cxccssiisit ()I\asliatni a i-éí>i ai'ticiiliisok-

l)an sok liclyckcn. most is niai>uktól törvényt sza])ván czélickbcíi,

cl nionick venni két rósz abroncsért egy poltiirát. Ez íí»(mi nagy
nóta és kárhozatos nyereség, mert meg\eheti százát még vas-

tag al)i'oncsoknak is. kilinl kitelik négy al)roncs is, legl'eljebl>

'24 avagy 30 pénzeken . . . Ezért 100 frt l)irság alatt ezen ö

kegyelmek végzése, annyival inkábi) elkövetése, zal)oláztassék

meg. Az ilyen njságok, statntnmok más czéhekben is igen

ártalmasok szegény lakosnak, kiket szoktak nemes magistralus

lííi'c nélkül koz()nséges jó ellen kolioltatni és végeztetni.))

A piaczi, illetleg vásári rendtartás fell is intéz-

kednek 1692-ben, megújítván az 1631) : VIII. czikkelyt és

fként a régi híres jó kassai kenyér helyéibe jött rossz.

kenyér megjavítását kívánván.

((Aldassék Istennek az ö szent neve, búza és gabona meg-
olcsódott, kenyér |)edig kicsiny és kiváltképen zsende. Azeltt

c7;z kaóóai kenyérnek híre volt ó^épáégérl és tisztánvaló

\()lt ál-ól méltán íbcsekedliettek, most pedig . . . so]<an, nemcsak

idon járók, lianem l)elsö, pénzes kenyérrel él lueátezeniherek

is méltán |)anaszolkodhatnak a kicMiiy, .'sótalan, M'iletleii,

zakálíjcá kenijémil . . . Ebben is vigyázó rendel szorgalma-

tf)^an '^zal)janak.))

A temetési szertartásban is a régi keresztény j6

szokásokat óhajtják visszaállítani, hogy a czébek a teme-

tésen részt vegyenek és pedig ill atyafiságos részvéttel.

Szíikségesnek látják ((az pénzen logadotl czébbeli ura-

méknak parancsolatot kiadni, liogy nemcsak az kííseríiségnc^k

házát távid nézzék, hanem ainiak megli idegedéit testét is te-

metre clkiséiNcn. oda mini egy \alami d()gol alig leteszik a

megholt testei, minilia ostonal csapnák, illetlenséggel követik

az keF"e<ztéri\sétret

»
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A tanács intézkedjék az ilyen kegyeletlenség ellen,

hogy (fa kereszténységnek szeretete gyarapíttassék)).^

A X\'II. század végén Kassa városa nagy gondot

fordít az ipar és kereskedelem jókarban tartására minden
irányban.

1697-ben megújítja ((a fürdsök, borbélyok és vargák

iránt való statútumot)).

1699-ben megújítja azt az 1692-iki határozatot, hogy:

gA mikor a nemes tanács a czéheseket meo-eskiidteti,

akkor az patikárius és a patikárius legények is megesküdtes-

senek, hogy igaz és nem holmi zrzavar és kiszellözött, ha-

szontalan, pénzemésztö orvosságokkal éltessék az embereket,

és áztat nem fölötte való áron, hanem olcsóbban adják. ))-

A húslátók lábán nézzék meg a levágandó marhát. c( Kicsigázott

és elromlott barmokat ne legyen szabad levágniok.)) ((A borjú-

hús fontszámra árúltassék)) stb.

Altalános mveldéstörténeti tekintetben jellemz,

hogy oly elkel városban, mint Kassa, sem volt ekkor

még rendes anyakönyvvezetés, mert 1698-ban szükséges-

nek látják intézkedni ccaz keresztségekrl való matrica

nev könyvrb), «hogy az jó rendben vétessék és serio

(sorrendben) írattassék régi mód szerént . . . mert eddig

nagy kárban voltak az nevedékeny ifjak, imitt-amott

schartétákban, avagy darab papírosokban lévén elbányatva

nevek.)) Ugyanakkor intézkednek (oz szent Erzsébet temp-

lomának clenodiumirúl (mkincseirl) és egyéb temp-

lomi eszközökrül)) készítend hiteles lajstrom készítésérl.

Az anyagi javak gondozása mellett tehát felébred az

érzés a szellemi és magasabb erkölcsi javak ápolására is.

A tiszántúli városokban a XVII. sz. folyamán az

ipar szkebb térre szorítkozik, mint Felsmagyarországon

és csupán a városok és vidékeik szükségleteinek ellátá-

sára szorítkozik.

1 Corpus Stntutorum II/2. k. 293—205.
2 Corpus Stalutorum II/2. 291., 321.

Komfcld-könyvtár. VI.
"
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Sztíf/iHÍr városában pl. 1630-ban mindössze 10 czéli

van : a szíjgyártó, kovács (a csiszár és lakatgyártó mes-

terekkel együtt), csapó, ötvös, varga, szcs, szabó, faze-

kas, mészáros és csizmadia czéh, melyek közül az els-

nek oklevele akkor 116 esztends, (tehát 1514-böl való)

a legutolsó csak 16 éves, (tehát 1614-ben keletkezett

volna?)' 1649-ig még három czéh alakúit: a borbélymeste-

reké (1635), a takács (1642) és az asztalos czéh (1642).-

Szatmár városa 1607-ben, minthogy a mészárosok az

árszabást nem akarják megtartani, ((az hentest minden-

fell beereszti, hogy egész héten át akár mindennap

vágjanak, az Hmitatio szerint)). 1631-ben azt az eljogot

nyerik, hogy a az szatmári négy nevezetes és szabad so-

kadalmaknak idején és szabadságán kivül az szatmári

j)iaczon vágó marhát senkinek sem leszen szabad az

mészárosok ellen megvenni egész napestig nyereségre,

sem városunkbeli, sem németi, sem vidéki kompiárko-

dóknak)) (t. i. kontároknak), 12 frt büntetés alatt. ^

1697- ben az ötvösmesterekre nézve hoznak érdekes

határozatot. Ugyanis kérelmükre, ((hogy az okjuknak

(t. i. oklevelüknek) 16-ik articulusát nekiek megma-

gyaráznák)) : megvizsgálván és az ötvösmesterekkel

egvütt tárgyalás alá vévén az szabályzatuk 1(). pontját,

azt határozták, hogy :

«A/, idciícn inesterlegényiick is, a ki ()tv<)S mesterember-

jH'k Níiiív Ii;ij;hIí)Ii Icnnyát, vagy penig moí^maradott özvegyét

vcs/.i Iclcséi^nl : az otvos incsterembernek íiával a remekcsiná-

láshan és czélilxí állás])íiii egyenl jussa legyen ... a remek

kupát >y.ÍMléii úí^y íVidéi ní'lkul tnitozzék megcsinálni és kö-

.>5ö/2Ó |)oiiárt, egy arany forintot és lel ineslerasztalt adni, mint

szintén az mesteremh(;rn(?k természet szerint való íia)).'*-

1 Valószínleg réííiehbek, csak megújított okleveleik ilyen

I j
j a k

.

- (>orpus Stalutorum 111. .")5M.

=5 I'. o. .">88. és ."»íi7. [.

'»
l . o. 70:í.
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Nagybányán a középkortól kezdve virágzó ipar volt.

Mint arany és ezüst-termel gazdag bányavárosban, mely-

nek pénzver kamarája volt Zsigmond óta, az ötvösök el-

kel szerepet játszottak már az XV. sz. elején és folya-

mán. A szabó czéhet már 1412-ben fejedelmi levél veszi

•oltalmába. A X\'ÍL sz. végéig mintegy 20 czéhben mvelik
ott a különbözó iparágakat.*

Olt is a mészárosokkal van legtöbb baja a városi

tanácsnak, mely 1588-ban. midn a mészárosok a hiva-

talos árszabás miatt megtagadták a húsvágást, az egész

mészáros czéhet eltiltotta egy évre és három napra a

húsvágástól s úgy intézkedett, hogy ezea id alatt ide-

gen mészárosok s (dienlellérek)) (himpellér, kontár) vág-

janak és hozzanak be húst a városba.- 1642-ben is szi-

gorúan megregulázza ket a tanács, hogy a vágó-marhát

járomban ne járassák, a vásárra hajtott sertéseket a pia-

czon 12 óra eltt tömegesen ne vegyék meg a közönség

ell; a borjúhúst fonttal mérjék, ne fertályonként.*^ Ké-

sbb engedetlenségük miatt elvesztik czéhkiváltságaikat

:S 1652 ben nyernek újat a tanácstól.'* 1628-ban a tanács

^zért szállítja le a hús árát, ((mivel az futott néptl^
mostan mészáros uraimék mind az sertés marhát s mind
|)enig egyéb lábas marhát olcsón megvehetik)).

A ((czéhbeli taksa ))-ra nézve van egy érdekes vitája a

nagybányai cóizmadia cxéhnek a város tanácsával

l(')69-ben. A csizmadia czéh ugyanis azt kivánta, ((hogy

ax ózolgáló tneátej'áeget elköszön pohár helyett rendeltet-

,nék bizonyos summa pénz, t. i. 25 frt)). A városi tanács

^ Lei. részletesen Szádeczky Lajos : Nagybánya régi iparáról

•és czéheiröl. Századok 1889. évf. 673—700 1.

'^ U. o. 684. 1.

•* Corpus Statutorum III. 629.

* Századok 1889., 685.
•"' Értvén alattok az Erdély oUen indult török ell menekid

lakosságot.

9*
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elvileg beleegyezett a pénzvállságba, de az összeget so-

kalván, csak 16 forintot engedélyezett beíratni a czéh-

szabályzat közé. A czéh ezt -keveselle és 1670-ben 20 írtra

kivánta felemelni,

ftKiváná az becsületes czéh, hogy az kóí&n /?o/zdr-nak

vendégségnél szokott letétele változtattatnék pénzbeli fizetésre^,

mely az czéh közönséges hasznára fordíttassék. Annak pedig'^

mennyisége lenne bár csak íl. 20. ((Melybe ha a tanács nem
egyeznék belé, ((bocsáttassanak vissza articulusok m(?llé)), t. i,

a régi állapotot kivánják vissza: a köszön pohárnak termé-

szetben való megadását.

A tanács azt határozza, hogy a tavalyi határozatv

mellett kell megmarad niok.

((A mostani szk idhöz képest, az köszön pohárért elég

fi. IC). Articulusok mellé pedig kegyelmek vissza nem mehet-

nek, maguk mentek el articulusok melll.))*

Debreczen városa a czéhbe lép mesterek nslésére:
nézve hoz szigorú rendeletet 1648-ban:

((Az új mester, ha ntlen, els esztendben megintessék;..

házasuljon meg Isten rendelése szerint. Második esztendben,,

ha meg nem házasodik, két forinttal büntetdjék. Ha harma-
dik esztendl)en is elmulasztja, akkor négy forinttal. Az negye-

dik esztendben pedig mestersége tiltassék fel érette.))-

1690-ben Debreczen városa eltiltja a mészárosokat a

megvett marhák eladásától a helyett, hogy kiárúlnák.

A húst a mészáros és hentes csak kihlve árulhatta, me-

legen nem volt szabad. Küls vagy idegen emberek a

heti baromvásárokon kedden -10 óráig nem vásárolhattak,,

az országos vásárokon igen (1696).'*

* Corpus Statutoriirii III. (180.

•^ U. o. 625.

» U. o. 090., 099., 700.
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A XVIII. század folyamán az országos törvények

irányítják a városokban is az iparügyek fejldését és a

-czéhek korlátozását a visszaélések ellen. A városoknak

iénnmaradt felügyeleti joguk és az árszabás irányítása.

Gyr városa 1708-ban a pékek zsemlesütését az

-óváriakéhoz alkalmaztatja : mikor ott öt lat van az egy-pén-

zes zsemlében, itt is hasonlóképen legyen.^

Ugyanott 174*2-ben a szrszabó czéh azt határozta,

hogy Gyrbe hozott végszröket senki magánosan meg
ne vehessen, hanem a czéh vegye meg és oszsza szét a

mesterek között a szükség szerint

1747-ben az éjszaki kóborlások, dorbézolásoktól el-

iiltják a polgárságot, kiváltképen a mesterembereket és

legényeket; tíz órán túl lámpás nélkül senki ne járjon,

se korcsmákba, kávéházakba ne menjen, elfogat ás terhe

^latt;-^

Peót városa 1714-ben nem teljesíti a mészárosok

kérését, hogy egy krajczárral drágábban adhassák a húst,

mmt a vármegye meghatározta. Ha úgy tudják a mester-

séget, mint mások, akkor fognak tudni k jutányosán

vásárolni is. A vármegyét nem lehet arra kötelezni, hogy

Si marhát a mészárosok ajtaja elibe hajtsa '^

Ugyanott 1718-l)an megengedik az idegen mészáro-

soknak, hogy szombatonként húst árúihatnak, de egy

•dénárral olcsóbban fontját. A város ad nekik boltot, he-

tenként egy forintért. A városnak minden darab marha

titán 20 krt fizetnek. De ott nem lakhatnak s csak délig

Tágliatnak.''*

1719-ben Pesten az asztalosok, bodnárok és eszter-

gályosok panaszára eltiltják vásárokon az árúczikkek

"* Corpus Statutorum V/2. 41.").

2 U. o. 481., 50-2.

3 Corpus Statutorum lV/->. (^29.

* L. o. 041.
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megvizsíiálását, a mi jogtalan pénzzsarolással jár; hanem
a tanács maga log Ítélni csalás és panaszok felett.^

Buda város tanácsa 1730-ban figyelmezteti a mészá-

rosokat a szomszéd helyeken elfordult marhavészre,

\ igyázzanak. nehogy beteg marhát vegyenek, annál ke-

vésbbé, hogy olyat vágjanak. Biztosokat rendeltek, a kik

a vágó marhát megvizsgálják.-

Szckeófchervárt 1739-ben a tzoltási rendszabály el-
írja, hogy a czéhek miféle szerszámokkal jelenjenek meg-

a tznél.*^ :

Ugyanolt 1770-ben templomi rendtartást adnak ki^

mert a nép az ünnepeken kiszorul a templomból.

«. . .('íiviMhil azért, hogy a mesterlegények a széket elfoglalni

szokták. Alioz képest bírói hatalommal rendeltetik, hogy az:

sekrestye lelett i oratóriumban ennek iitánna az szi'ícs és-

csizmadia ezéhlx'li, az bahészröl valóban i)edig minden más.

rzéhbeliek tehetség szerint takaródjanak, avagy lia nem tet-

szenék a fölmenés, tehát a székeken kivül minden ezéhbeliek

a maíiok zászlója alatt tartózkodjanak »*.

Mesteremberek vasárnap és ünnepnap ne indiiljanak

vásárra es akkor ne érkezzenek vissza.^

Szombathelyen 1752-ben a gombkötk egy társukat

kitiltották a czéhbl, mert egy év alatt nem házasodott

meg. A város az elibe terjesztett panaszra kérdre vonta

a czéhet, mely szabályzatára hivatkozott. A szabály el-

kéretvén, úgy találták, hogy

:

(íjólleliet ui^yan azokban világosan ki \agyon téve, hogy

iij me^ler. <zéiil)eii ix'állása után ha egy esztend alatt meg-

iii'iii házasodik, ot forintot rajta elkövetelhessen a czéh, utánna

\iiló e^zleii(lökl)en, is [)edig ha házasúlását halaszsza, épen az:

1 L. o. ö4fi.

2 U. o. 690.

•* IJ. o. V/2. 473.

* U. o. 551.

•'* \'. o. r).54.
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czéhböl kitiltassék ; de ezen piinctiim helytelennek találtatván,

ui»yanazért ez, úgy más itt lév czéhek artieiilusaiban is efféle

f)unetiim ha vohia, annirhiláltatott (megsemmisíttetett) és sza-

l)a(l leszen ezután aíTéle czéhljeli mesternek házasságon kivül

is élni.))*

Eáxtergomban 1729-ben, hogy a czéhek között jobb

rendtartás legyen 1. eltiltják a czéhbe állandó új mesterek

törvénytelen taksáitatását (nehogy (^ úgyszólván koldussá

lehessék))); 2. a híjában való gyléseket és azokon költe-

kezést; 3. egymásnak csekély okokból birságoltatását, me-

lyet jólékony czélra (((megnyomorodott öreg, úgy ifjú

mesterek táplálására ») fordítsanak. Ezek felügyeletére

conimióóariu.it rendelnek a városi tanács kebelébl."

1753-ban is ((keményen tilalmazták)) Esztergomban,

hogy c<^az czéhek atíéle új mesterembert nagyobb, mint-

sem ekkoráig rendölve vala, taxával és exactióval (adóval)

netalántán terheljék)).

Ezzel szemben hóztergomban szigorúan megkövete-

lik, hogy a ((városban lakozó mesteremberek, az kik mindek-

koráig a purgerséget magukra nem vállalták^) arra ((ok-

vetetlen eritettessenek oly móddal is, hogy a ki egy esz-

tend lefolyása alatt purgerré nem lészen . . . mestersége

zésétl fog gátoltatní)). Jövendje pedig kötelesek a

czéhmesterek a czéhbe felveend új mestert elbb a

polgárságra fölvétetni 12 frt büntetés terhe alatt.

^

Kaóáa városa 1705-ben mélyebben nyúl be a czéhek

önkormányzatának ügyébe, midn azt kívánja, hogy a

czéhbe fölvételnél ezentúl szigorúbban járjanak el és a

városi polgárjogot csak olyan mesternek adják meg, a ki

eleget vándorolt, illetleg tanúit és errl a czéh álta

megvizsgáltatik. A mesteremberek aláhanyatlott, a tanulat-

lan ifjú mesterek által megrontott régi tekintélyét kíván-

1 l'. o. 518.

- l . o. lV/2. 685.

« L. o. 1V/-2. 761.
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ják ezzel visszaállítani. A korra is jellemz tanulságos

szabályzat így szól

:

((170.") : 4. ((Nagy iVíjdalomnial kellcHik mindnyájunknak
(M/cni, lioííy a£ becáülete.i c^élibeli meóterenibereknek iic-

K^ek czigdny,ság, ha:^ugáág éó tökéletleiuég, mely nem egyél)-

hl es(Ht s esh(^tik, hanem hogy némely ifjak mesterségeket

Kassa városában vagy másutt kitanulván, Eperjesig, Szebenig,

Lcséig vagy Hosny(')ig 1—2 esztendeig, vagy annyi ideig sem
vándorolván, visszajönek és els()ben is eoncivitást (})olgár-

jogot) váltván, mindjárt czéhben arra nézve bévetetödnek és

szintén olyan taiiúll mestereknek tartják magokat, mint a kik

<S—10— 1'2 esztendeig országokrúl országokra vándoroltak; ho-

lott tanáltatnak az olyan tanulatlan és tudatlan ifjú mesterek

között olyak is, a kik remekjöket sem tudják magok végbe-

vinni, hanem más tanúit mesteremljerek által vitetik végbe.

Tetszenék azért a községnek, hogy az ilyen tanulatlan és tudat-

lan ifjaknak a n. magistratus az concivitasnak igazságát foi

n<' adná, nn'glen az becsületes czéh által ](A meg nem exami-

náltatnék. próbáltatnék és az elégedend próbák után elége-

dend mesternek nem approbáltatnék (nyivám'ttatnék). Ez nem
új találmány, mert királyi városokban az ilyen examen az b.

czéheket illette ennekclötte is. Némely b. czéheknek a kii*.

Kassa városát úl i)rivilegiumok és articulusok is vagyon arrúl,

hogy az olyan ifjak elsben is a czéh által examináltassanak

és ap|)robált ássanak s annak utánna vegyék föl az concivisi

j)raei'ogati\at ((djogot). Hogy penig mintegy 20—25 vagy 30 esz-

tendtl folyvást láttatott mintegy agonizálni az b. czéheknek

c/en dicsért es praxisa, az nem egyébtl ingruált (jött szo-

kásba) a n. várost)an, hanem hogy az n. magistratus si'ilyos

terhviselö id]>en kivánta az lakosokat sza})oritani és ha lehe-

let t \()lna tízbíil százat csinált volna és ai'ra nézve minden

diíficultas (nehézség) nélkiil valaki kivánta, az eoncivitást fol

is adla.))

Még egy érdekes elvi jelentség határozatot olva-

sunk Ka/)a vároó 170r)-iki szabályrendeletében, mely a

régebbi czéhek elsbbségi jogát álla[)ílja mtíg az újabbak

eltt, idrendi sorban. A régi czéhek ugyanis sérelmesnek
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Anettek, hogy midn az évenként szokásos eskütételre

behívattak a városházára,^ a régi czéhek, vagy czéhmes-

terek utóbh, az újak pedig elébb szóllíttattak. Elhatároz-

ták azért jövre nézve, hogy ezután korrendben hívassa-

nak eskütételre, hogy c^tartassék meg a czéhek becsületi)),

mert (íqui prior tempore, potior etiam jure»* (az idre

nézve elbb való, jogban is elbb való).

A XVMII. században a vallásos élet fejlesztése is

mutatkozik a czéhekben. Az uralkodó irányzat: a kath.

vallás uralkodó vallássá tétele és a többi felekezetek fölé

•emelése megnyilvánul a czéhek életében is.

Szegeden pl. 1725-ben a kath. és rácz szabók közt

íiz az egyezség létesült az ellentétek elhárítására, hogy

íi (zéh jövedelmének két része a kath. egyházat, egyharmada

s. gör. kel. szerb egyházai illesse. Két évig kath. rzéh-

mester legyen, a harmadik évben rácz. Mivel pedig a sz.

iíir. város kiváltságlevele értelmében, a mely Buda és

Székesfehérvár városáénak mintájára adatott ki. az ott

lakó ráczok a nyilvános körmenetekben részt venni tar-

toznának és a távollévk egy font viaszszal lennének

büntetendk : a béke és egyetértés kedvéért az összes

íszerbek évi birságuk 12 frtban állapítlatik meg, melyet

^ kath. egyháznak Szent Demeter napján kell fizetniök.^

Kóxegen 1757-ben vallásügyi viszály tört ki a ta-

kács czéh mesterei és legényei között. Ez utóbbiak a

plébános feladása szerint minden évben misét kívántak

szolgáltatni, de azt a takácsmesterek ellenzettek. A ta-

nács feljelentésre megidézte a mestereket a legényekkel

együtt és úgy itélt, hogy

:

dMás czéheknek, a kiknek királyi árticulii.j.)ai (I) vannak,

jiasonlatosságára, addig, a meddig ezen takársniestorek is ki-

lályi articulusokat szereznek, úgy reguláitattak, hogy az ta-

* Corpus Statutorum II/2. 343—45.

2 U. o. III. k. 733.
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kacs czéh miiuloii kniitorbaii (I. i. iicL»yedóvhon) az pai'0(*hiálii5-

icinploiiibaji oi>y s/.ont misét sz()lL»állassoii. A k\i>éiiyok pedig-

mindon esztondl)en cgv szcnl misét tartassanak.))

Ebben a lényeges az, hogy a plébános és városi ta-

nács a kszegi takács c/éhet melynek régi szabályai vol-

tak, új i(kiráh]h czébszabály szerzésére sarkalja, melybeii!

a czéhek a kath. vallási szertartásokon megjelenésre kö-

teleztetnek. A felekezeti viszályt az uralkodók és hatóságok

a X^'III. században erszakkal belevitték a czéhekbe is.

A kszegi takácsmesterek a határozatnak ((most sein-

tettek eleget)), a legények önként vállalták a miséztetést.

A városi tanács a lakácsmestereket megintette, hogy a

határozatnak eleget tegyenek, (cazon büntetés alatt, »

mely- más királyi czéhek articulusaiban ki vagyon téve)).'

Korjellemz tünet az is, hogy a czéhek záros tag-

sági számra törekedtek, st még a nem czéhbeli mester-

séget zk is lehetleg védekeztek a verseny és a lét-

számszaporítás ellen.

Szeged vái-os pl. 1729-ben az ottani pékek kérésére- J
elhatározza, hogy addig is, míg Felségétl czébszabá- ^k
lyokat nyernének, számuk ne növeltessék és a péknies-

™
térség üzése másoknak megtiltassék, hogy annál inkábl>

képesek legyenek a kiváltság megszerzésére."

Péc^ város is azt végzi 1780-ban, hogy a város-

kötelékébe felveend polgár tulajdonságait jól meg keli

vizsgálni, ha a polgárságba beveend mester.^égébeii

elegend gyakorlást tett-e? A mesteremberek számát módi

és szükség felett ne öregbítsék.
'"^

Ez elzárkózottsággal és kasztszellemmel szemben-
j

már az új eszmék és irányelvek is mutatkoznak itt-ott.

Így pl. Szeged város 17ol-iki szabályrendelete kimondja^

' r. í». r,-2í;.

- r. r,. III. 7:ís.

=M . o. \72. ."wO.
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(íliogy mivel egy-két, három s több czéhek nem funda-

mentomi az város megmaradásának, hanem az egész:

communitas)) (község) : azért a város jogot tart fenn ma-

gának mindannak szabadon árúihatására, avalami sing-

gel és fonttal nem mérettethetik. Szabad városokban

sinsfsel és fonttal is mérhetnek s árúihatnak bármit is-

idegenek és városiak egyaránt)).^

A szabad ipar és szabad kereskedelem eszméje mintha

a magyar Alföldön talált volna leghálásabb talajra : a

tiszántúli jogszabályok záró fejezete Debreczen 1803-iki

emez iparszabályzatát közli

:

((Rendeltetett, hogy szabad leszen minden mesterembernek

a müvet a hogy tetszik eladni ; ellenben a czéh által taxáltatá&

tiltatik, az árúlószínnek örökös elvesztése alatt. A ki pedig a

szomszédját azért vádolná ]>e, hogy a müvét olcsóbban adta,

az olyan vádló az eladott mnek dnpla aráiban büntettessék.)>

A várinegyék és ipartörvények.

A míg a városok mondhatni megalakulásuk kezdeté-

tl fogva a jelen korig állandóan foglalkoztak iparügyek-

kel : addig a vármegyék a középkor egész folyamán át

nem tartották azt hivatásuk és feladatuk körébe tartozó-

nak. A vármegye nemesi intézmény volt, az ipar polgári

foglalkozás, A polgárok nem tartozván a vármegyei köz-

igazgatás alá, a vármegye hivatalosan nem tördött az-

iparüzéssel mindaddig, míg az országgylés azt feladatává

nem tette.

Az országgyléseken iparügyekrl szintén nincsen

szó a középkor folyamán. Maga a polgárság is mint a

honvédelemnek egyik alkotó része nyer rendi jogot a

XV. század elején. De a városi követek a vármegyeiekkel

szemben háttérbe szorultak a rendi országgyléseken.

* Corpus Statutoruni III. 748.
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Közjogi okokon kivl politikai és nemzetiségi szempon-
tok is közrejátszottak ebben, lévén a kir. városok rende-
sen a kormánypolitika készséges eszközei s nemzeti
szempontból is félig-meddig idegenekl tekintettek. A vá-

rosi kiváltságok sokszor összeütközésbe jutottak a nemesi
kiváltságokkal és érdekekkel s a városok rendesen el-

zárkóztak a nemesség ell.

Ezeknek bvebb fejtegetése nem tartozván ide, mind-
össze annyit kell megállapítanom, hogy az országgylé-
sek nálunk az anyaországban iparügyekkel a XV 11. szá-

zadban kezdenek foglalkozni, akkor is az ellenrzés,

illetleg az árszabások okáért.

A X\'I. század folyamán az országgyléseken mind-
össze az élelmiczikkek árának meghatározásáról van
néha szó; oz is ritkán; akkor is csak. a katonaság ellá-

tása szempontjából.

A tótországi rendek Krösön 1538 jan. 6. tartott

gylése 2(). tcz, meghatározza a fbb élelmiczikkek

árát, a katonaság élelmezésére vásárlandó készletek végett. *

A török háborúk, a végvárakat rz határszéli katona-

ság élelmezése, majd az országban táborozó nagy csá-

szári hadseregek ugyanis állandóan napirenden tartják a

katonaság ellátásának kérdését. Annál is inkább, mert
ennek hiányában a zsoldos hadsereg hallatlan erszakos-
ságra, húzás-vonásra, rablásra vetemedett, a mirl ugyan-
csak sok szó esik fként a határszéli végvárak vidékén

és a század végén folyó 15 éves háborúban. Kölcsönös
volt a panasz: a föld népes a rendek az országgyiílésen

a katonaság ellen, ez viszont az élelmiszerek hiánya és

a drágaság miatt panaszkodott. A bécsi kormány az

országgylésen óhajtaná megszabni az árakat.

^ llajílorja (liajdina) ára 25—32 dénár, rzirek (köleskása)
20 (1., ogy pint t)or 'l d., ÍLfás ökör 12 Irt, fejs tehén 2 frt, ma-
lacz 50 d.—2 frt, lúd .3-4 d., tyúk 2—3 d. marhahús íoiilja 1 kr.,
disznóhús 2 (\Oi\i\v, (;gv kecske 25 dénár stb. (Fraknói : Magyar
4)rszággyiilési lüidékck II. k. 2G1. l.)
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A magyarországi rendek azonban nem tartják czél-

szerünek az élelmiszereknek az országgylésen megsza-

bását, mert a termés b vagy szúk volta szabályozza az

árakat, a szerint drágább, vagy olcsóbb s így az ársza-

básnak szükség szerint változnia kell. A helyett azt ha-

tározzák, hogy a véghelyeken a várkapitányok az alispá-

nokkal és szolgabírákkal a viszonyokhoz képest állapítsák

meg az élelmiszerek árát.^

Ennek következtében intézkedik Zalamegye 1567-bea

akként, hogy a kanizsai várrség számára az élelmiszerek-

árát a várkapitány, az alispán és két szolgabíró hatá-

rozza meg.^

A rendek nézete még a század végén is az, hogy az

árszabályozásnak az országgylésen nincs helye. Alkal-

mul szolgál ennek kimondására a pozsonyi országgylé-

sen 1596 íebr, a királyi elterjesztés, hogy a gabona ára

szabályoztassék, mert a Magyarország oH almára egybe-

sereglett külföldi hadak panaszkodnak a túlságos árak

miatt. A rendek nem egyeznek bele az országgylésen

történend árszabásba, mert annak szerintök a táborban^

a körülmények tekintelbe vételével a fvezér és a f-
kapitányok által kell eszközöltetni.'*

Ez a szükséglet indítja arra a hadak útjában léva

leginkább érdekelt vármegyéket, hogy magok csináljanak

árszabást (limitatiot). így Sopron vármegye már 1584-ben

elhatározta, hogy minden vasárnap Bodonhelyen hetivásár

legyen, hová a csallóköziek élelmiszereket hozzanak, me-
lyeket a katonák a vármegye gylésén elbb megállapított

árakon vásároljanak*"^

1 M. Országgy. Emlékek IV. 417., 424. és 582.

'^ Kolozsvári-Ováry : A m. törvényhatóságok jogszabályainak

gyjteménye \71./k. 23. i.

^ Fraknói : M. o. Emlékek VIII. k. 242.

" * Kolozsvári-Óváry : A magyar törvényhatóságok jogszabá-

lyainak gyjteménye V/l. k. 33. I.
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Vaámegi/e 1597-ben iiieghalározza, hogy a földbirto-

kosok portánként mennyi élelmiszert (lisztet, zabot, vajat,

-csirkét, libát, sajtot) kötelesek készen tartani a vármegye
ierletén táborozó katonaságnak, melyet a meghatározott

áron keli beszolgáltatni.* E vármegye egyidejleg nax

ároá emberekrl való végzéó» rendén megállapítja a hús-

árakat, a vargák, szíjgyártók, szcsök, csizmadiák mvei
5 a brök árát, azzal a büntet záradékkal, hogy ha va-

lalvi djágábban akarná áiúját eladni, szabad legyen ingyen,

minden fizetés nélkül elvenni.

((Knnok IVlette kellett volna végezni egyél)l"élc iiu^stereni-

berek folól is . . . de az idnek mivoltáéil most az uraim (t. i.

a vármegye) alilioz nem éiivciztelv, l)aneiii eiinekvitánna más
gylés] xMi . . . akai- a vái'megye végezni.))-

A brkivitelt a vármegyébl eltiltják. (1598-ban újra

felszabadítjál\.)^

Zalamegije 159(S-ban a fispán által meghatározott

kiszabást fogadja el és adja ki a mészárosok, vargák,

szrmívesek, szíjgyáitólv, szcsök, csizmadiák árúiról.

Megjegyezvén, hogy

:

«Kz(Mi ki\nl kelleti volna végezni egyéljféle mesterek fe-

ll is ; . . . (le az idnek nüvoltáért most jnindezekrl nem le-

hetett végzés, liaiKMii azután, mikor más gylés leszen, ezekrl

is akar az N.'iijiicgye végezni.))''*

Sopron vármegye is csinál ájszabást 1598-ban, majd

1599-ben, melyei 1601-ben megújítanak és valószínleg

bvítenék, kiterjesztvén azt a szomszéd vármegyékében

fennebb említett ipaiosokon kivl a lakatgyártók, ková-

<ísok, csí szál-ok és szabók mveire is. Az árszabást meg

1 U. o. V/l. 63.

2 U. o. V/l, k. (;í;,

•'»
I . o, 7:5. 1.

''* Id. in. V/l. ()9. 1. Ezek az árszabások majdnem tét<di*öl-

tételre megegyeznek Vasmegyei 1597-iki limitatiojával. A záiji-

<lék is ugyanaz. Alvételnok látszik.



nem tartó kézmvesek büntetése városokban a bírákra,

falukon a szolgabírákra bízatott, azzal, hogy ha elmulasz-

tanák a feljelentett kézmves megbüntetését, minden
egyes mulasztásért 12 frt bírságot vegyen rajtuk az alis-

pán. A mészárosok a levágandó marhát kötelesek voltak

megmutatni a városi vagy falusi bírónak, törvényes bün-

tetés és a húsnak a szegények javára elkobzása mellett.*

A mit tehát az országgylés magától elhárított (az

-éj-szabályozást) s a mit a városok már régebb id óta

ztek az anyaországban is : azt a vármegyék kezdték

gyakorolni a XVI. század végén. Kezdték pedig a dunán-

túliak, a melyek leginkább voltak a hadak útjában, foly-

tatták a dunáninneniek közül amazoknak a szomszédai.

így 159(S-ban Nyitra vánnegye is szükségét látja a

legszükségesebb élelmi és ruházati czikkek ára megsza-

i)ásának. a hallatlan magas árak miatt, azzal a határozat-

tal, hogy az árszabást a szolgabírák minden városban

•és vásáron hiidettessék ki és egy melléjük felügyelül

rendelt elkel nemessel együtt ellenrizzék az adás-

A'evést és a visszaéléseket büntettessék az árú elkobzá-

sával.-

Nyitra vármegye a vargákra nézve, kik árúikat újab-

Í3an is hallatlan magas árakon kezdették árulni, 1601-ben

íízzal újította meg az 159S-iki árszabást, hogy a maga-

sabb áron áruló, ha a piaczon kapják rajta, minden vele

lév mvét veszítse el, ha otthon fizettet felül, 12 frt

büntetést fizessen. Ha a földesúr kíméletbl nem hajtaná

he rajta a büntetést, a vármegyei tisztek a földesúron

iiajtsák be.**

A nyitrai vargák azzal mentegették az áremelési,

liogy a brt drágán kénytelenek venni a mészárosoktól.

1 U. o. VI. 83. 1.

2 U. o. IV/1. 77. 1.

•^ U. o. 91. 1.
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A vármegye tehát 1602-ben elbb a húsárakat szabj i?

meg s azután a vargamveket. A limitatiot minden já-

lásban kihirdetik a piaczokon a szolgabírák, a kik aztáit

a drágábban árúit müveket, a városi vagy falusi bírákat

maguk mellé véve, elkobozzák, az alispánnak átadják, a

ki a birságot kiszabja.*

Ezt az árszabást 16()9-ben azzal a szigorítással újítja

meg Nyitramegye, hogy a nem szabott ároii áruló vargát

a falusi bíró 12 fjtig büntesse. Ha a bíró nem bünteti^

a szolgabíró jelentse fel a gazdatisztnek és ez a bírót

büntesse meg 12 frtig. Ha a gazdatiszt sem büntetné a

bírót, úgy a szolgabíró büntesse meg a makacs vargáért

a gazdatisztet és a földesurat 12 frtig. Ugyanez áll arra a

mészárosra, a ki a hús fontját 3 dénárnál, vagy a brt a

szabóit árnál drágábban adná. Ha pedig valamely varga

vagy mészáros, megelégelvén a múlt évben szerzett nyeresé-

get, többé nem akarná mesterségét folytatni (nem szegény-

ség, hanem makacsság miatt) : az olyan elbb megintessék,,

majd 12 frtra büntettessék és mestersége folytatására

kényszeríttessék. A makacs mestert nem büntet, st
pártoló földesúr maga is 12 frt birságot fizessen.-

Túrócx vármegye is elérkezettnek látta az idt

ir)98-ban arra a határozathozatalra, hogy minden árúnak

méltányos és trhet ára szabassék és olyan árúk, melyek

miatt a drágaság növekszik, ki ne vitessenek.^ Akkor

nem, de megmondták 1639-ben, hogy mit értettek ez

alatt: a mészárszékre való ökröket és a nyers bröket^

melyeknek a vármegye területérl kivitelét az árú elkol)-

zása mellett eltiltották. Ugyanakkor megszabják a hús és.

brárúkon kivl a kovács- és ácsmüvek árát is.'*

1 Id. iij. IV71. 97.

2 U. o. IV/1. 116.

:» U o. IV/1. 80.

4 Id. 111. 191. 1.
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Pozonymegye 1609-ben és 1614-ben csinál limitatiot,

elhatározván, hogy a mely mészáros három dénárnál drá-

gábban méiné a hús fontját, 12 írtra büntettessék. Ha a

földesurak, vagy városbírák elnézk lennének, ket bün-

tessék ugyanúgy. Megszabják a vargák, szíjgyáj-tók, ko-

vácsok, csizmadiák, kerékgyártók, takácsok, szabók m-
vét, a piaczon elkobzás, otthon 12 frt büntetés mellett,

a mi az elnéz földesurakra is kiszabatott.^

A mit a vármegyék szükségesnek láttak és gyako-

roltak már a XVL sz. végétl fogva : azt az országgylés

az 1625-iki országgylésen a 40 ik törvényczikkben teszi

általánosan kötelezvé. Az errl hozott törvényczikk így

szól :

40-ik ezikkeJy.

Bekövetkezvén a pénznek megjavítása: az árúknak és a
niíveknek az ái^át kik szabályózzák ?

Minthogy a pénznek ezeltt néhány évvel behozott vál-

toztatása miatt, kimondhatatlan, hogy mily méltánytalanul és

hallatlanul felszökött ez országban mindennek az ára :

1. Knnek okáért, hogy ebben a nagyon termékeny ország-

ban az árúknak és élelmiszereknek bségéhez mérten, azok-

nak az ára is a régi álla})otába visszatérjen, elhatározták, hogy
ezeknek a végzéseknek kihirdetése után, az egyes vármegyék

ispánjai és alispánjai, a fpapoknak, mágnásoknak, nemesek-

nek és szab. Ivir. váiosokuak közgylést hirdetvén, úgy az

élelmiszerekre, mint az összes árúczikkekre s úgyszintén min-

den kézmívesekre és mesteremberekre nézve is, akképen in-

tézkedjenek, hogy azáltal minden dolognak az értéke és mun-
kának a bére, meg jutalma, az országi )an régóta és a legújabb

liadi mozgalmakat megelzen fennállott árszabásra száll-

jon alá.-

Erre a törvényre hivatkozik Sároá vármegye, midn
1627-ben (ra nemes ország végezése szerint)) limitatiot

1 U. (). lV/1. k. 134.
•

*- Magyar Törvényt ir.Bpest 190(J. az 1608—1657. köt. 260—61. 1.

Kornfeld-knyvtár. VI. 10
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csinál a mesteremberek mveirl s azokat kihirdetteti, a

vásáros helyeken pedig irva kifüggeszteti, meghagyván,

hogy a kik drágában akarnák eladni árújokat, azok el-

koboztassanak. A mely szabad város pedig ezt a limita-

tiot, ((mely vele együtt végeztetett,)) nem tartaná meg,

abba a vármegyébl senki eladni való marhát be ne

vigyen, 100 frt büntetés terhe alatt.
^

Göinörmegije is elhatározta 1628-ban, hogy az árúk

és kézmüvek magas ára miatt minden árúczikk adás-

vétele szabályoztassék.^

Tiencáénmegye 1640-ben készít limitatiot a varga-

müvekrl és brökrl, az 1617-iki megersítésével, 12 frt

büntetés terhe alatt."^

Megújítja ugyanazt (10—20% áremeléssel) 1650-ben,^

majd 1665-ben, a húsárakkal és szabó müvekkel többítve."*

Turóczmegye 1643-ban ad ki limitatiot a hús, br,

varga, csizmadia, kovács, kerékgyártó mvekrl, 12 Irt

büntetés mellett.
*'• Ugyanaz, midn 1685-ben a hús árát

(fontját 3—4 dénárban) megszabja, eltiltja a vágó marhá-

nak, fként a juhnak más vármegye területére kivitelét,

elkobzás terhe alatt.^ 1689-ben is limitálja a húst, brt,

csizma, saru és bocskor árút ^

Máramaroómegije 1632-ben a vadbr-kivitelt tiltja

el 50 frt bírság alatt.'' Limitatiot is csinál. 1643-ban azt

határozza, hogy « valakik az limitatio puhlicálása után az

limitatiohoz magukat nem tartották ... az szolgabírák

* Corpus Statutorurn II/l. 138. 1.

2 i;. o. 142. 1.

•t 1(1. m. IV/1. 246.

* U. o. 294.

- U. o. 264.

« U. o. 252.

' r. (). 481.

8 U. o. 508.

« r. o. Ili. köt. r,4. 1.
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^24 forintig exequálhassák)).^ 1652-ben a vargamesterek

kívánságára eltiltja a brkivitelt a megyébl, ((de a var-

gák is elegend sarut áruljanak)), melyeknek árát, a br-
rel együtt megszabj ák.-

Erdekes, hogy Máramarosmegye már 200—250 évvel

ezeltt is indíttatva érezte magát gyökeres orvoslással

élni a galicziai bevándorlás és a pálínka-árúlás korláto-

zására.

1662-ben ccvégezték közönséges tetszésbl, hogy a lengyel-

országi ember, lengyel és zsidó tiltassék meg, korcsomat, aqua-

vitát (t. i. pálinkát) a vármegyében ne áruljon ; vasárnapon

pedig az itt való se áruljon ; ha cselekednék, a gazdája 12

frtra büntettessék ; az acjuavitának (t. i. a pálinkás hordónak)

vágják ki fenekét, akár nemes, akár paraszt háznál.))*'^ 1690-beu

azt határozza ugyanez a megye : ((minthogy igen igen sok

alkalmatlanságot lát a nemes vármegye a zsidók ittvaló laká-

sában : kiért tízenötödnap alatt kimenjenek a nemes vármegyé-

bl, másként, ha ki nem mennek, 24—24 frt exequáltas-

sanak.))*

Az 1625-iki 40 törvényczikknek bizonyára a többi

vármegyék is siettek eleget tenni, ha határozataik isme-

retlenek is.

Az 1659-ikí országgylés az iparczikkek árának sza-

bályozását ismét a vármegyékre bízza. Az errl szóló

lörvényczikk így szól

:

71 -ik czikkely.

A niesterenihereh, hézmveseh és mészdrosok eladó drili

értékének szabályozását, az az ellen vétktl vagy ellen-

szeqiilöktöl hehajtandó büntetés alatt, a megyékre bízzák.

1. i;. A mestereml)cr(?k, kézmvesek és mészárosok eladó

árúinak értékét is a megyék szabályozzák.

* U. o. 40J.

3 U. o. 124.

••i U. o. 147.

* U. o. 197.

10*
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0. ij. Az ily szabályozás elloii vótö oladokat, ha az eladá

táiiiy értéke \'2 rrt(^i túUialad, ui>yan annyi frt bíintetéssel, ha

pedii>' túl nem haladja, vagy ol nem éi'i, az eladó tárgy elvCvSZ-

tésével biiniessék, a mit a megye szolgabírái azonnal végre-

hajtsanak s a mi két részben a megye szükségeire, egy har-

madrészben pedig magának a végrehajtónak jár.

3. §. Ha pedig a fentebb említett, úgy a mértékekre, mint

az eladó árúkra nézve leend szabályozásnak és ennek végre-

liajtásának valaki az urak, nemesek, szabad városok és vég-

lielyiek, vagy a parasztok közül is ellenszegülne, vagy azt

bármi módon megakadályozná: akkor az ilyen ellenszegült

ellegesen a megyére idézvén, az alispánok hivatalos megkere-

ésére 100 frt büntetésben, a parasztokat pedig az alispánok

egyenkint 40 magyar forintban^ a dolog tiszta valóságának

megelz kiderítése után, annyiszor, a mennyiszer elmarasztal-

ják, melyet az ilyen urak, nemesek, szabad városok és tiszt-

viselk, véghelyiek és parasztok ingó és ingatlan vagyonából

minden jogorvoslat mellzésével vegyenek fel és az kétrészben

a megye szükségeire, egy harmadrészben pedig magának az.

alispánnak járjon, fennmaradván a magános polgárok ellen a

a városi tanács, s ennek vonakodása esetén a megyei bírák

részére a végrehajtás.

4. §. A bröket pedig az oiszág honosainak kárára (a

vásárok idejét kivéve) idegenek elzleg meg ne vegyék, azok-

nak a megyék alispánjai vagy a helyi hatóságok útján végre-

hajtandó elkobzás terhe alatt. De az ország lakosainak el-

vásárlási joga azokra nézve épen s ei'ben maradjon.

Ez után a törvény után még általánosabbá válik a

vármegyék intézkedése az iparügyekben a XVII. század

második felében. A vármegyei törvényhatóságok éinek

jogukkal és nemcsak az árakat szabják meg, de intézke-

déseikkel védik a közönség érdekeit és a czéheket, ipa-

rosokat is jogos érdekeikben.

1 tgy forint annyi, mint líJO dénár, vagy 7") krajczár. Kgy

dénár lehal ^'4 krajc/ár. Öt dénár egy garas, húsz garas egy

rorinf.
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Moáonymegye pl 1668-ban elhatározza a vármegyei

kézmvesek kérésére, hogy valamiként ket Pozsony

városában a vásárokon a czéhszabályok megtartására

kényszeritik, mveiket megvizsgálják, a hibákért birsá-

golják s 19 dénár vásárpénzt fizettetnek: úgy bánjanak

el az óváriak is az idegen kézmvesekkel. Ugyanakkor

megszal)ják a húsárakat is.^

Ugyanaz a megye 1675-ben elhatározza, hogy a kon-

tár mesterek az ú. n. liimpellerek, a kik a czéhek ká-

rára mveiket nyilván és titkon árulják, 15 nap alatt a

kiváltságos czéhekbe álljanak be, máskülönben a vár-

megye terletéri kitiltassanak.-

Sopronmegye 1686-ban a mészárosok ellen szóló

panaszokra, hogy a húseladásban nem tartanak rendet,

hanem néhol olcsóbban, másutt drágábban árúinak, el-

határozza, hogy ezután a vármegyei küls (t. i. vidéki)

mészárosok a so})roni külvárosi mészárosok megszabott

araihoz alkalmazkodjanak, árújok elkobzása terhe alatt.

A marhahús ára pedig egy garasban, azaz öt dénárban

^llapittatik meg fontonként.'*

Az 1690- és 1696-ban készített árszabást azzal a

záradékkal teszik kötelezvé, hogy az azzal ellenkezk

árúja, ha rajtakapják, elkoboztatik, a feljelentettek az árú-

val egyenl értékben birságoltatnak meg.

1690-ben a marhahús ára 3^-2, disznó, borjú és bá-

rányhús négy dénár. 1696-ban a marhahús öt dénár, Sop-

ronon felül 5^
-i dénár, vadhús fontja 12 dénár.*

]'aómegye 1688-ban a brök kivitelét tiltja el az or-

szágból(!) és a vármegyébl, elkobzás terhe alatt, mert a

miatt nagy inség állott el.*"*

^ Corpus Statutorum V 1. 171.

2 U. o. 185.

3 U. o. 197.

" U. o. 218. és 236.

"» U. o. 29r).
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Pozáoiiyiuegye 1688-ban a marliahús fontját a sz.

kir. városokban ()^ 2, falukon liat dénárra szabja meg;
ugyanannyi a julibús is. Az ízletesebb bárány és borjú-

hús árát pedig hét dénárra.*

S:íabolcómegi]e is az 1659. 71. t.-cz.-re hivatkozik^

midn 1695-beii megállapítja a szrök, subák, csizmák^

süvegek árát.-

Máraniaioómegye 1696-ban azt szabja meg, hogy

((parasztos ember semminem posztóköntöst viselni ne meié-

szeljen, se csizmát ; melyet publicáljanak a szolgahírák. A pa-

raszt asszonyok is csizmát ne viseljenek, a sarut szabadon

viselhetik. A köpcmyeget is, mint poszt(')köntöst viselni meg
nem engedtetik. A szolgál(')k is ezután rása köntösben ne jár-

janak és fátyolt se viseljenek, úgy a kiket nem illet, bár ne

szolgálók legyenek is, fátyolt ne viseljenek, se angliai ezüst

és arany csipke és galandos köntöst)) VI frt birság terhe alatt.*

A XVII. század végén s a XVIlI-ik elején a rendet

fenntartani az ország politikai és közállapota mialt sem
lehetett. A bujdosó kuruczok korszaka, a labanczök és

kuruczok (1670— 1682). majd a török ellen vívott fölsza-

badító hadjáratok (1683— 1699.), végi II. Rákóczi F'erencz

szabadságharcza (1703-11.) folytonos nyugtalanságban

tartották az országot, a mi az ipar békés fejldésének

nem kedvezett. A zavarosban halászásra tág tér nyílt.

Az ellenrz közegeknek nem volt idejük a serényebb fel-

ügyeletre. Fegyverzaj között nemcsak a múzsák, de a mhe-
lyek is elhallgatnak. A zavaros közállapotok mellett a kéz-

mi|)ar is csak tengett-lengett, a legszükségesebb dolgokra

szorítkozva. Az életfenntartás nehéz küzdelmei a czéhek

beléletében is zavarokat, visszaéléseket idéztek el.

1 U. o. 498.
•^ líJ. m. III. k. 224.
•^ Corpus Statiiionim III. 228.
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Ennek lett következménye, hogy a XVIII. század

folyamán úgy a kormány, mint a váimegyék mind mélyeb-
ben avatkoznak a czéhek belügyeibe, mert a czéhek is

mindinkább okot és alkalmat szolgáltatnak erre hatalmas-

kodásaikkal, visszaéléseikkel. A kormánybatóságok és

vármegyék aztán panasz esetén megrendszabályozzák a

czéheket, orvosolják a visszaéléseket és eltörlik a jog-

talan díjakat.

Sopronmegije pl. 1703-ban, a kézmvesek panaszára,

hogy némely czéhmesterek a czéhlevelek leple alatt a

küls mívesektl, kik vásárokra jönnek, anézpénz)) fejé-

ben, mely a régi czéhszabályok szerint négy dénárnál

többre nem mehet, 16 st 20 dénárt is követelnek: el-

határozta, hogy négy dénárnál löbb ((nézópénz)) ne sze-

dessék. Azt is csak azok szedhetik, kiknek törvényes, a

vármegyében kihirdetett czéhlevelük van. Az ez ellen vé-

tk 14 írtra büntettetnek a vármegye elöljárói által.*

Az ilyen visszaélések és panaszok mind srbben
fordultak el. A vármegyei árszabályokat nem tartották

meg, azoknak némelyek nyíltan is ellenszegültek. A ver-

seny ellen úgy védekeztek, hogy megnehezítették s túl-

ságosan taksálták a czéhbe lépést s így önérdeküket a

közérdek ellen szegezték. A míg a belzavarok tartottak,

mindezeket trni kellett. De midn a szatmári béke meg-
kötése után IIL Károly az országot reformálni kezdette,

a kézmipar sem maradhatott figyelmen kivi. Els lépés

volt a megbomlott rend helyreállítása. A mindenfell fel-

hangzó panaszok arra bírták az országgylést, hogy 1715-

ben törvényt hoztak a czéhek visszaélései ellen. A tör-

vény így szól

:

1715. 79. törvényczikk.
A kézmves tdrsúlatolc hátrányos visszaéléseit eltörlih.

A karok és rendek megelégedésüket találják a])ban, hogy

Ö Felsége a kézmves társulatok kihngásainnk nieioszntetését

1 U. o. V/l. 270.
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(a mely társulatok ugyanis az ö eladó árúikat illetleg az ürszáí>"

1 örvényeire nézve hátrányos szabályokat alkotni, a mnnkák és

ári'iczikkelyek árát azok igazságos értékén túl, azok ellen, a

kik alacsonvabl) áron merészelnének eladni, súlyos birság ki-

szabása mellett fölemelni, a megyei árszabályozásoknak ellen-

szegülni, a czéhbe pedig társakat csak nagy pénzösszeg leté-

tele mellett beereszteni s ezáltal az eladó tárgyakat ritkábbakká

tenni nem átallották) az 1()59. évi 71-ik t. czikkely megújítá-

sával s ennek szorosabb jnegtartásával s a:z értchneá kézinü-

veóeknek niinden ártalma.) megóo,ritá,s nélkül s elviselhet

díj mellett közibük akár a városi tanács hatalmával leend

felvételével és az ország törvényeinek sérelmére bármiképen

behozott összes szabályaik és visszaéléseik eltörlésével kegyel-

mesen elrendelte.

1. §. Egyébiránt az ugyanezen czéhek részérl nyert ki-

rályi kiváltságok épségben maradnak.^

A vármegyék ez által a törvényczikk által újabb föl-

hatalmazást nyertek a czéhek ellenrzésére és szükség-

esetén a jogkörökön túlterjeszkedk megrendszabályozá-

sára. Élnek is e jogukkal adandó alkalmakkor.

így Vaóvármegye 1716-ben eltörli azokat a jogtalan

<ilátópénzy>-eke[, melyeket a varga czélimesterek a vásá-

rok alkalmával az idegen tímár mesteremberek árúinak

megvizsgálása fejében eddig szedtek és követeltek.

A vármegyében lev tímárok czéhei ugyanis panaszt

emeltek, hogy a vargák a tímár-mveket a vásárokon

vizsgálat alá veszik s ((láfópénzy> czím alatt az árúkat

megtaksálják és kérték eltörlését. A vármegye azt hatá-

rozta, hogy mivel a legújabb törvény iá (t. i. az 1715.

79. t.-cz.) a hasonló visszaéléseket eltörölni rendeli, ne-

hogy ez által is drágítsák az iparczikkeket, a vargák

ezen visszaéléseit a tímárok ellen eltörlik, megsemmisítik,

büntetés terhe alatt.'-

* Magyar Törvénytár 17ir>. 79.

- Corpus Statntoriini \V1. 314.
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A XVIII. század folyamán a limiiatiok is mind rész-

letesebbekké válnak.

Tolnamegye 1713-ban a mezei munkásokkal kezdi

árszabályozását, folytatja a piaczi élelmiszerekkel és végzi

^ kézmvesekkel.^

Pozóonymegye 1717-ben az alispán elnöklete alatt a

vármegyei ftisztviselökbl álló bizottságot küld ki, a

kik a vármegye és öt sz. kir. város kiküldötteivel és a

vármegye más tagjaival együtt igen részletes árszabást

dolgoznak ki az iparczikkekrl. Kiterjed a mészárosok,

tímárok, szappanfzök, szcsök, csizmaziák(!), tót vargák,

német vargák, szabók, szrszabók, csapók (t. i. szr-

posztó készítk), süvegesek, kmívesek, kovácsok, bog-

nárok (azaz kerékgyártók), pintéiek. asztalosok, lakato-

sok, kötélverk, szíjgyártók, takácsok, viaszgyertya csiná-

lok minden készítményére. Megtartását az árúk elkobzása

teibe mellett rendelik el.-

Vaómegye 1719—20-ban csupán a húsárakat szabja

meg, 24— 12 frt bírság alatt; és a kádárok mveit, 12 frt

birság mellett.^

Baranyamegye 1720-ban a piaczi konyhaárúkat (vaj,

tej, tojás, szárnyasok) limitálja. "*

Vaómegye 1724-ben minden eddiginél részletesebb

limitatiot ad ki. melyben benne vannak a mészárosok,

szappanosok, iímárok, görögök (kordován, karmasin, szaty-

tyán, abaposztó, pokrócz, pamut árúsok), csizmadiák (t. i.

csizmakészítk), vargák (saru- és bocskorkészítk). német

vargák (azaz czipell készít suszterek), szíjgyártók, nye-

reggyártók, csapók, szrszabók, váltómves szabók (t. i.

megrendelésre dolgozók), vásármves szabók, kszegi

posztó csinálok, szcsök, bábsütk (t. i. viaszgyertya ké-

1 U. o. V/I. 294.

2 ü. o. IV/I. k. G31—G39. l.

•» U. o. 334., 342.

4 U. o. 343.
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szítok és mézeskalácsosok), lakácsok, süveggyárlók, kalap-

csinálók, kezlyücsinálók, gombkölök, kapczakötök, kötél-

verk, üvegesek, bognárok (t. i. kerekesek), asztalosok,

puskaág3'asok vagyis siíTterek, pintérek, ácsok, kmve-
sek, kfaragók, kovácsok, lakatosok mvei. Kiterjeszke-

dik a dszolgarencb (béres, kocsis, juhász, kanász, gulyás

stb.) fizetésére, kik a kitöltött esztend után a gazdától

i( érdeme szerint való passust)) (bizonyítványt) kapnak. Végi
a mezei munkások, mint «napi mívesek limitatioja)> re-

keszti be az árszabást.

Munkájukat teljesnek még így sem tartották, mert

szükségesnek látják kimondani, hogy a többi kézmvesek
árszabása alkalmasabb idre halasztatott.

Az iparíejld esnek elég élénk bizonyítéka.

A vásárszabályozásra irányelvi elégnek tartják ki-

mondani, hogy a zsidókra nézve a vármegye határozata,

az országgylési végzéssel egybehangzólag az, hogy az

elvásárlási jog minden árúra nézve a kézmveseket,

keresztyén mestereket és lakosokat illeti, máskülönben

szabad kereskedelem engedtetik nekik.

^

Sopronmegye is hasonló részletes limitatiot készít

1724-ben, mely a húsárak megszabása után azzal kezd-

dik: f mivelhogy csizmaziák és vargák az tímárokra, az

tímárok penig az mészárosokra vetik az brnek drága-

ságát . . . szükségesnek láttatott és legigazságosabbnak

I aláitatott, hogy fontosamra adják ax brtD s ((általá-

ban ökör. tehén, tinó büröknek fontja 12 dénár); legyen.

A megállapított tételek 31 kézmiparra szólnak.- Általában

ugyanazok, mint fennebb. A büntet záradékban az 1659-iki

t.-cz.-re hivatkozva 12 fr'.ban, vagy az árúk elkobzásában

állapítják meg a zsaroló kézmves büntetését. A ki ellen-

* Corpus Statuforum V/l. k. 372—387. ].

'^ Változat: aáirikker vagy kapczakötkw ; és «a török án'i-

íjok vagyis görögök.

w

I
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szegül az árszabásnak, ha nemes 100 Írtra, ha paraszt

40 forintra büntetend. Ha kézmves (pl. csizmadia) nem
akar dolgozni, vagy késedelmeskedik, jogos panaszra 12

Írtra büntetend. Brök elvétele idegeneknek tilos,

hazaiaknak szabad. Minden szerzdés a brök vas^v más
kézmvek fell megsemmisíttetik.

Leginkább korjellemz a befejez (latin) záradék,

mely szerint nyilvánvaló lévén, hogy a czéhek trhetet-

len túlkapásai és visszaélései miatt a kézmvesek csekély

száma és ebbl az árúk elégtelen és szk volta követke-

zett be, mert midn a legényeket, a kik kitöltötték tanuló

éveiket, vagy idegeneket a czéhbe fel kellene venni

;

200—300, st több forintot szoktak tlük venni felvételi

díjúi és kiváltságaikkal visszaélve, a legényeket és ide-

geneket szerfelett taksálják : mindezek miatt, ezen vissza-

élések megszntetése végett, a lakosoknak szükséges ipar-

czikkek könnyebben történend elállíthatása okáért el-

határozták, hogy ezután a felszabaduló legénytl vagy a

czéhbe felvételre jelentkez idegentl ne többet, mint 30

forintot vehessenek. Az ellenkezleg cselekedket 40 frt

büntetésre és a jogtalanul szedett taksa visszafizetésére

büntessék az illetékes hatóságok. A mely kézmvesek
eddig kevesebb taksál szedtek, azt emelni ne meré-

szeljék.*

Moáonymegye 1726-ban a czéhek panaszára és kérel-

mére megszabja azt is, hogy az úrnapi körmenetben min-

den czéhtag résztvenni tartozik, ha nemesi kúriában vagy

furaknál tartózkodik is ; azok azonban nem, a kik czé-

hen kivl állva mágnásokhoz és nemeseknél vannak szer-

zdve.-

A czéhek visszaélései ellen az 1723-iki országylés-

is intézkedik, megújítván az elbbi országgylés törvény-

czikkét.

1 Id. m. VI. 389—40G. 1.

2 U. o. 441.
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74. czikkely 2. §.

A kóziuvesok testületeinek, köznyelven czéheknek kihá-

gásaira nézve pedig az 1715. évi 79. törvényczikkely gondos-

kodván, ahhoz továbbra is ragaszkodni kell.

Az iparczikkekben tapasztalt hiány és elégtelenség

viszont arra indítja a kormányt és az ország rendéit,

hogy utat nyissanak külföldi kézmvesek beköltözésére.

Errl így intézkedik :

Az 1723. évi 117. törvényczikk.

ICüíöfiféJe ivemií kézmüvesehneJc az országba behozataláról.

Ö Felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle

iieniü kézmveseket hívjanak az országba, a közterhektl és

közterhek viselésétl 15 éven át tartó teljes mentesség bizto-

sításával.

1. íj. A helytartótanács gondoskodjék, hogy ilyen kéz-

mveseknek azokon a helyeken, a hol letelepednek, telkeik ne

Jegvenek (nehogy ezek mvelése ket az ipartól elvonja).

"2. ij. A helytartótanács a forgalom elmozdítására keres-

kedelmi szabályokat dolgozzon ki és terjeszszen O Felsége elé,

hogy azok a szomszéd országokkal is közölhetk legyenek,

hogy a kereskedelem is jobb sikerrel folytatható legyen.

?). ^. Arra pedig vigyázni kell, liogy az ily külföldrl be-

jött kézmvesek, az említett mestei'ség kitöltött évei után el

Jic távozzanak, hanem az állaiidó lakást itt folytassák.

\vA a törvény azért is nevezetes, mert els törvényünk,

mely a hazai ipart adómentességi kedvezményben része-

síti.'*

A mindinkább mutatkozó szükségleten és bajokon

€z a törvény sem segített. A czéhek nemcsak kiváltsá-

gaik sánczai között védekeztek, hanem önkényes szabá-

lyokat is alkottak, mindinkább zárt és megbatározott

számú testületekké formálódtak, új tagok fölvételét meg-

1 Mag}ar löi-vénytár 172;». 71. és 117. t.-rz.
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nehezítették, nemzetiségi elkülönzés és féltékenység is

mutatkozott náluk, éppen a magyarság rovására.* Mindez

újabb és újabb panaszokra adott okot, úgy liogy a tör-

vényhozás 1729-ben szükségesnek látta erélyesebben fel-

lépni ellenük. Ezekrl kíván intézkedni az :

1729: 10 czikkely.

A hézmüveseh hihágásainah megszntéséröl.

A czéliek részérl ií^en súlyos kihágások tapasztalhatók

abban, hogy azok kiváltságaik közlése útján íiók-czéheket is

csatolnak magukhoz és azokra hatalmukat kiterjesztik ; st a

közönség sérelmére szabályokat alkotnak ; a felvételi díjakat

módfelett felemelik és ez által a kézmvesek megszaporodá-

sát gátolják és meghatározott számra szorítják ; a nenizeí-

bélieket be nem fogadják s ily módon önkényesem visszaélni

merészelnek.

1. §. Ezért az efféle kihágásoknak tárgyában a karok és

rendek részérl tett felterjesztésre O Felsége elrendelni méltóz-

tatott, hogy a hol a kir. helytartótanács a kézmves társu-

latoknak ilyen s más hasonló kihágásait különösen felderíti és

^ A magyarságnak már olöbb is sok panasza volt a szabad

királyi és bányavárosokra, hogy azokban «sem házat vásárolniok

nem szai>ad, sem más köztiszteknek a viselését nekik a saját

hazájukban meg nem engedik*. \ polgárjogot nehezen szerez-

hetvén meg, a czéhek is lehetleg elzárkóztak a magyarságtól,,

a hol a polgárság német volt. Az lOOS-iki országgylés k. e. 13.

czikkelye ezért rendeli el, ((hogy az összes szabad városokban

ezutánra a fbírákat és tanácsosokat nemzetióégre való tekin-

tet nélkül válaszszák ; és az egyéb bármiiéle tisztségeket is to-

vábbra minden valláskülönbség nélkül akármely szabad város-

ban lakó magyaroknak, németeknek és szlávoknak vegyesen és

fölváltva adják. Született magyarok közöttük minden ellenmon-

dás nélkül házakat vásárolhaáóanak és építhessenek és ingó

javaikat akármelyik szomszéd városba bevihessék és ott tarthas-

sák, A magyarok is polgári házaik után mindenféle közterhet

hordozzanak és a polgárokkal minden szabadságot, kiváltságot

és mentességet egyenlen élvezzenek. (Magyar Törvénytár 1900

kiadás.)
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O FVlséiíTiiok rellerjeszti, azokat majd a cj&élibcli kwáltááguk
eltörléóé^'cl vai>v j)(h1íí>- máó mödoii, az 17'?3. 74. t.-rz. meg-

liaíivásához kópesi is, mog koll sziintoliii.

A törvény végrehajtásának ellenrzésével a helytartó-

tanács bízatván meg : van jele annak, hogy ez szükség

esetén intézkedett is. így 1730 okt. 24-én utasítja a sel-

meczbányai hatóságot, hogy a czéhek visszaéléseit a tör-

vény értelmében szntesse meg.^

A bányavárosok felett a kormány közvetetlenebb ha-

tóságot gyakorolván, a bányászat fejlesztése végett gyak-

ran küldtek ki kir. biztosokat, a kik aztán beleavatkoz-

tak jogtalanul a város önkormányzati ügykörébe is.*^

így 167<S márcz. 23-án Ampringer Gáspár kormányzó
felszólítja a városi tanácsot, hogy a czéheknek az úrnapi

körmenetekre czéhzászlók készítését rendelje el.

III. Károly 1729-ben Selmeczbányán cxélibixtoóok

választását rendelte el, a kiknek feladata volt a száma-

dásokat ellenrizni és aaz Istennek nagyobb tiszteletét))

honosítani meg : azaz a katholikus vallást uralomra jut-

tatni a túlnyomólag protestáns polgárság Között.'^

Ebbl méltán elégedetlenség és zúgolódás támadt,

mert a czéhek sérelmesnek tartották jogaikra nézve.

A kir helytartótanács a király rendeletére hivat-

kozva (a visszaélések és vallási viszály megszüntetése

czéljából) 1730 okt. 24-én meghagyja a városi tanácsnak,

hogy a czéhek szabályzatait szedje össze és kiildje be a

kir. helytartó tanácsnak.

A helytartótanács aztán egy pótszabályzatot illesz-

•* M. Sctiindlcr Gyula : A sclmeczljáiiyai czéhek élete. Sel-

rneczbánya 1909. 40. 1.

2 r. o. 42. I.

•* A \árosi t)íió 1729-tjeM «császári rííiidclelrew hivatkozva

állít czéhkommisszáriatust a czipészek czéhe fölé és pedig a vá-

lasztásnál töbh.séget nyert protestáns czéhnicstcr helyett katho-

liknst. \ . o. 4.").
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tett az articulusokhoz, mely arra kötelezte a czéheket,

hogy a városi tanácsosok közül magának czéhbixtoát

válasszon, a melyik pedig nem tesz eleget e rendeletnek,

annak ellenrzésére a tanács rendeljen czéhbiztost.

Ezek a biztosok valóságos gyámnokság alatt tartották

a czéheket. Inas-felfogadás, felszabadítás, legényavatás,

remeklés, mesterré avatás, czéhgyülés, czéhszámadás,

czéhmesterválasztás nem történhetett nála nélkül. rzi
a czéhláda egyik kulcsát, ersíti meg a határozatokat,

szerzdéseket. Szóval a czéhbiztos a czéh ellenre, gyámja,

tanácsadója — úgyszólván kormánybiztosa.^

Kormánybiztosok a czéhek felett ekkor még csak

kivételesen alkalmaztatnak; de a kormány törekvése álta-

lában arra irányúit, hogy a czéheket gyámnokság alá fog-

ják és megrendszabályozzák.

///. Károly s még inkább Mária Terézia minél

inkább egyöntetvé akarta tenni a czéheket. E végbl a

helytartótanács 1761 folyamán a vármegyék által besze-

dette a hatáskörük alatt lév czéhek szabadalom leveleit,

hogy a m. kir. kanczellária a tervbe vett reformot a

szabályzatok egyenlsítése terén végrehajthassa. A czéhek

nem szívesen látták ezt az újabb jogcsonkítást s nem
mind tettek eleget a parancsnak ;- de hogy Mária Terézia

alatt nagy az átalakulás és egyenlsítés, azt az czéh-

levelei nyilván elárulják. A kegyes és buzgón vallásos

királyn fként a kath. ünnepek megtartását, az úrnapi

körmeneteken való részvételt követelte meg szigorúan a

czéhektl. Megszüntette, vagy legalább is mérsékelte a

mindinkább túlzásba fajúit lakmározásokat. A czéhládák

és vagyon kezelit szigorú számadásra kötelezte.

A kormány ekkor már mélyen beleavatkozott a czé-

A U. o. 45-52. 1.

- Valenlényi Gáspár: A somogymegyei czéhek. Szekszárd

19í»9. 32. 1.



liek bels ügyeibe cs srn küldte a rendeleteket és elvi

határozatokat Magyarországon a helytarlótanács, Erdély-

ben a fkormányszék útján a vármegyékbe és városok-

hoz a czéheket illetleg.

így 1770 okt. 1-én elrendeli a királyn, hogy a há-

zas mesterlegények épúgy fölvétessenek a mhelyekbe^
n)int a ntelenek ci személyválogatás és kifogás nélkül)).

11a azonban valamely czéh házas mesterlegényeket föl-

venni nem akarna : az olyanoknak szabad legyen mester-

ségüket önállóan folytatni és a tanács tartozik ket min-

den hál)orgatás ellen megoltalmazni. Felügyelni rendel

arra is, nehogy valamely czéh tilalmazza az osztrák örö-

kös tartományokban, vagy a Németoiszágban való ván-

dorlást, vagy ha a miatt vonakodnék valakit felvenni: a

hatóságok az olyan czéhet feljelenteni tartoznak.*

1773 márcz. 13-án a királyn a czéhekben meghatá-

rozott íizetésekre nézve ad ki mérsékl rendeletet, illet-

leg számszer taksa megállapítást,^ melyliez ezentúl alkal-

mazkodni kellett. A czéhlakomákra nézve pedig a keres-

kedelmi bizottság véleménye alapján úgy rendelkezik,,

hogy csak az év végén, a számadás-vizsgálat végett leend
gylés után legyen szabad egy-egy személyre 1::?— 12

krajczárt elkölteni a czéh pénztárából.^

1780 nov. 20-án a helytartótanács a ttinúló levél

egyöntetségére vonatkozó lendeletet ad ki. A «kund-

ichaft)) formuláját a czéhládában kell rizni s ennek

mintájára írják a legények számára szükséges bizonyít-

ványt; a kellkép kiállított levelet a czéh elöljárói írják

alá és pecsételik meg saját és a czéh pecsétjével.

Ennek alapján 1781 ti kezdve a czéhek maguk, de

a városok is állapítoltak meg fehzabadító levél formu-

* Ld. az í)l<ír;jMárhíin, a kelet hclyc'm.

- Ld. az 1807 — 182'2-iki állahúios ezéhszabály «normá'>-han

az Okíraftárhan:
•* .\ lendelf'tí'l 1(1. ;iz Okíraltái'han a megíelelö helyen.
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Iákat, melyekel késbb nyomtatásban Idállítva készen tar-

tottak s alkalmilag kitöltöttek az illet nevek és számok
kiegészítésével.^

//. Józóef népboldogító kormányzati iránya az ipar

javára is reformokat kívánt életbe léptetni. már belátta,

liogy a czélirendszer idejét múlta s egyelre, míg gyöke-

res reformot létesítene, a hiányok pótlásával és a köz-

jóval ellentétes czéhszokások megszntetésével próbál a

bajokon segíteni.

II. Józsefnek a vallásügyet szabályozó 17(Sl-iki ú. n.

türelmi rendelete fölmenti a prot. iparosokat a r. kath.

isteni tiszteleteken és szertartásokon való megjelenéstl

és megtiltja, hogy e miatt ket a czéhszabályok szerint

bírságolják.

Az iparos ifjúság kiképzése érdekében 1783-ban el-

rendelte a vaáárnapi rajziókolák fölállítását. Hogy erre

mintegy rákényszerítse az ifjúságot, 1786-ban kimondotta,

hogy az inasok csak úgy szabadíthatók föl legényekké,

ha a rajziskolát legalább egy éven át látogatták.

A szabad ipar érdekében 1785-ben adta ki azt a gyö-

keres rendeletét, mely a czéhek eltörlésének elvileg ki-

mondásával, mindenkinek megengedte, hogy bármely ipart

szabadon gyakorolhasson.

II. József császárnak ez a rendelete épúgy végre-

hajtatlan maradt, mint a többiek s halálos ágyán ezt is

visszavonta.

1790 91. országgylés reformtörekvései az iparra is

kiterjedtek annyiban, hogy a 67-ik törvényczikk a refor-

mokat kidolgozandó bizottságok közé egy kereókedelnii

bixottáágot is fölvett, illetleg kiküldött, melynek egyik

feladata leendett a közkereskedelem elmozdításának terve

mellett ((különféle gyárak létesítése s gyártmányok behoza-

* Lásd az Okirattárban a marosvásárhelyi lakatosokét az

1800-as évekbl. Ugyancsak a dévai szabó mesterekét 1805-bl.

Kornfeld-könyvtár . VI. 1

1
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tála, mvészek és mesteremberek számának szaporí-

tásai).*

A ozéheket illet újabb kormányrendeletek között

említést érdemel a helytartótanács amaz intézkedése

(1794.\ liogy a luth. vagy ref. czéhbeli mesterek birságai,

melyek eddig a katli. parochiát illették, ezentúl saját lel-

készeik javára rovandók ki.

1795 szept. 25-én kormányrendelet azt a czéhmes-
tert, a ki inasát a II. József által alapított rajziskola

látogatásától visszatartja, a ezéhmester által 4 írtra bün-

tetteti s az ebbl befolyó bírságokat a czéh a rajziskola

igazgatójának tartozik átadni, a szegény inasok számára

veend papír beszerzésére. A hol nincs ilyen iskola, a

vándorló legény köteles olyat felkeresni s csak ilyen isko-

lák látogatása után lehetett mesterré. A ezéhmester az

iskolamulasztók névsorát a tanács útján a rajziskola igaz-

gatójának megküldeni tartozik.*'^

A XVIIl. század folyamán a kormányrendeletek álta-

lános szabályaival párhuzamosan a vármegyék is elég

srn hozzák rendeleteiket az iparosokat, fként az ár-

szabályozást illetleg.

Hontmegye 1726-ban inspectorokat rendel a húsvizs-

gálatra 12 frt büntetés mellett.

Cóongrádmegyében 1733-ban megyei, Szeged-városi

kiküldöltek és a szegedi katonai parancsnok együttesen

csinálják az árszabást.

Zalamegyeben 1737-ben kiküldött bizottság készíti

az egész vármegyére kötelez limitatiot.

Baranyamegyében 1744-ben a közgylésbl kikül-

dit bizottság szabja meg a húsárakat : szent János napig

öt, azután négy dénárban fontját.

1 A Míigyar Törvénytárban, 174G-1835. k. 205. 1.

2 Valentényi (i. A somogymegyei czéhck 3(). 1.
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Biharmegye 1745-ben és 1781-ben azt határozza,

liogy minden évben csináljanak árszabást a kézmvekrl,
a húsról meg épen kétszer évenként.

A hajdú kerületekben 1774-ben a hús és élelmiszerek

érának limitatioját közgylésen végzendnek határozzák.

Veózpremmegye 1753-ban az asztalosok, csizmadiák,

gombkötk stb. azt panaszolják, hogy a czéhes helyeken

lev vásárokon tlük alátópénxD czímen, az els ízben

vásáron megjelen mesterektl akereázteló penzd czímen

nagy összegeket zsarolnak s kérik e törvénytelen vissza-

élésnek megszntetését. A vármegye elhatározza, hogy e

végett felterjesztést intéz a helytartótanácshoz s a vár-

megye területén lév czéheket eltiltja a hasonló taksál-

latástól.

Gyónnegye 1756-ban eltiltja a zsidókat a húsvágás-

tól, de folyamodásukra, hogy rituális czélból vághassa-

nak, 1757-ben ezt megengedi, ott, a hol tömegesebben

laknak

Moáonymegye 1769-ben azt határozta, hogy csak azt

vegyék fel a czéhbe a kézmvesek, a kik három évig

vándoroltak.

Máramaroávármegye 1718-ban eltiltja a zsidókat a

gabona (pálinka) fzéstl.

Ugocóamegye 1785-ben megengedi a zsidóknak háton

vihet portékákkal a házalást.

Cáongrádmegye 18r2-ben kimondja, hogy a czéhek

líatonát ne állítsanak és rabok kísérésétl s árnyékszékek

tisztításától fölmentessenek.

^

A czéhek történetében a XIX. század a hanyatlás és

haldoklás korszaka. Ekkor már mind a kormány, mind a

Ivözönség lassanként arra a meggyzdésre jut, hogy a

* Kolozsváry—Óvári : Törvényhatósági Jogszabályok gyüjte-

11*

fnényes kötetei megfelel helyein



c/éhrendszer túlélte magát, hogy az iparfejlesztésnek ú(-

jában áll, hogy a mesterségek üzésének eddigi monopo-
liumos rendszere nem felel meg többé a korszellemnek^

mely minden téren a szabadság, a szabad verseny, tehát

az iparszabadság felé is törekszik.

A gyökeres reformokat késleltetik a napóleoni hábo-

rúk, de a részleges reformok ennek daczára megkezdd-
nek, egyelre a czéhek újjászervezése czéljából.

I. Ferencz 1802-ben új czéhszabályzatot ad ki, mely-

nek czélja a czéhek megreformálása. Ennek következmé-

nyéül a helytartótanács 1805 febr. 5-én rendeletet bo-

csátott ki, hogy a régi czéhleveleket szedjék be és küld-

jék fel a szabályzatok egyöntetvé tétele czéljából.* Addig-

is, míg ez megtörténhetnék, ideiglenes szabályzatot ad-

nak ki és nyomtatásban megküldik a hatóságoknak a

czéhekkel közlés végett.-

Ezek a szabályok hatósági felügyelet (commissariu-

* Ezeket a beszedett czéhleveleket a helytartótanács fölkül-

dötte az udv. kanczelláriába. Ezek az 50-es években Bécsben a
régi kanczellária épületében egy mellékkamarában halomra hányví*

hevertek. Dr. Wenzel Gusztáv errl tudomást szerezvén, Bach

minisztert, a kit még ügyvéd korából ismert volt, fölkereste és-

ligyelmeztette azok nagyértékií tudományos becsére és kérte, hogy
adná nzokat a budapesti egyetemi vagy a nemzeti múzeumi
könyvtárnak. Ez az óhajtás akkor nem, de 1867-ben az alkotmány

visszaállítása után l)ekövetkezett s a nagybecs régi czéhlevelek

visszahozatván, megosztattak a bpesti egyetemi és nemzeti mú-
zeum könyvtí'ira között. A bp. egyetemi könyvtárban összeserv

738, legnagyobbrészt eredeti czéhszabály van, mely 67 czéh között,

oszlik nif'g. Legtöbb a szabóké (84), a csizmadiáké (77), a taká-

csoké (61), kovácsoké (."32), szcsöké (49), fazekasoké (35), aszta-

losoké (33), Jíodnároké (30), ácsoké (29), kmveseké (29), mol-

nároké és mészárosoké (25), gombkötké (24) stb. (Ld. a bp. m.

k. egyetemi könyvtár kéziratainak czímjegyzéke I. rész. 221—303 \.}

'^ '<\ czéhek iránt kiadott kegyelmes királyi parancsolat)>

1805-bl megvan több levéltárban; így Somogy vm. Urában töbl>

példányban.
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sok) -alá rendelik a czéheket, megszabják a remeklés

módját, megbírálását, engedélyt ad a zsidóknak is a mes-

terségek üzésére s a himpelléreknek ott, a hol czéhek

nincsenek.^

E szabályzat alapján a commissariusok és a czéli-

mesterek a remeklést végz mesterlegény mellé ellenrz
és biráló látómeótereket, ú. n. ((regius»-okat neveztek ki,

^ kiket az igazságos ítélkezésre feleskettek.-

Erdélyben 1807-ban ad ki a íkormánzszék a sz. kir.

"^^árosokban lév ((minden czéheknek)) normául ((articulu-

«okat^) (54 pontban), melyekhez képest a czéheknek sza-

bályaikat átalakítani kellett.^

E szerint a czéh els felettes hatósága a czéh com-
mióóariiióa ; második a városi tanácó. Januáriusban nagy
-cxéhgijüléó tartandó, melyen a czéhmesterek elszámol-

nak. A két évre választott fo- éá viczcczéhmeáter mellé

esetleges helyettesül két ahiteó öreg)) mester választandó.

Negyedévenként cxéhgyléót tartanak a folyóüg^-ek el-

intézésére Rendkívüli gylésért az egybehívó egy forin-

* c<A czétiekre való vigyázatot a vármegyék a szolgal3Író

-urakra bízzák)), a kik «küldlietnek maguk személyébe másokat a

czéhekbe». «Ezen fövigyázóknak kötelessége lészen ... a czéhnek
minden törvényeit a rendeléseit protocolumba íratni, melyekbe a

-czéhmesternél akármikor is bé lehessen tekinteni. Ha valamely

czéh a commiójariii.) jelen nem létéljen merészelne gylést tar-

tani, ezen gylés úgy fog tartatni, mint egy törvény ellen való

cselekedet, melyet az azt illet magistratus megbüntet)).

í^íRemeket készíteni okvetlen kötelesség.))

«A czéhcommissarius és a czéhmester lógja kinevezni azo-

kat a mesterembereket, a kik a remeket megvizsgálják. Ha az

els remek hibás, szabad másodikat is készíteni. Ha pedig még
akkor is hibákat találnának, akkor szabadsága lesz a remekl-
nek a maga költségén remekjét más városbéli mesteremberekkel

megvizsgáltatni : de a remekbe lett hibákat pénzzel megváltani

nem szabad)).

- Az eskü formáját Id. az Okirattárban (1805.)

•i Ld. az Okirattárban (1807-18.2.)
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lot fizet. A szabályok elírják a takáák és biráágolc

összegéi (melyet a czéhek rendszerint keveslettek és ki-

játszani törekedtek).^ Vásárokon az elsbbség a helyre-

nézve az öregebbeket illeti, idrendben. Az özvegy ((míg

férje nevét viseli)), mesterségét folytathatja, mellé adott

mesterlegény segítségével. A ezéh pénze segélyezésekie,

nem lakomákra fordítandó, A nagygylés alkalmával költ-

hetnek egy-egy személyre 12— 16 krt lakomára.

A vándorló legény magát szabaduló levele és ((kund-

schaftja)) (bizonyítványa) által tartozik igazolni. Az alya-

nieótti' rendeli mhelybe. Ha nincs hely, három nap

múlva vándoroljon tovább. Három évi vándorlás után kér-

heti mesterré fölvételét. E végbl köteles a czéhtl ki-

jelölend mhelyben «egy egész remek-esztendeig, a

mesterember gyermeke pedig csak félesztendeig» dol-

gozni. Remek készítését a látómeáterek ellenrzik ; a czéh

bírálja meg. Ha nem találják jónak, addig nem veszik fel^

míg mesterségét jól meg nem tanulja és jó remeket neiTb

készít.^ xM unkaid télen leggel 6-tól esti 10 óráig, nyáron

5-tl sötétig. i^oW2e/í/-7zí?'//J tartása tilos és birságalá esik.

Az inas 3—4 évig tanúi (mester lia kevesebb ideig.)

Inaspróba készítése után veszi fel legénynyé a czéh.

A czéhek rendezése, reformálása és egyöntetvé té-

lele szünetlenül folyik a következ években is. Azért hú-

zódik oly soká, mert míg egyrészt a czéhek vonakodtak

alávetni magukat a megrendszabályozásnak, másrészt a

felettes hatóságok nehezen és iiosszabb ideig tudták csak

lebonyolítani a messze elágazó és nagy kiterjedés mun-

kálatokat.^

* Az Okírattáríjíin közölt ((norma)) példányában a számok
átjavítással tetemesen növeltetlek. (I.d. 1822.)

2 A remeklés felelt támadt esetleges viszályh)an a tanácí*

Ítélt. I.d. az Okirattárt)an az 1812-iki [)eraktát.
•* Somoíryrnegye told) czéhe [)anaszol. 1815—16-ban panaszol-

ják, hogy tíz évvel az ek'dt beszedeti czéhleN eleiket még mindig
nem kapták vissza. (Id. m. 391.)
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1813-ban újabb lépés történik az uniformizálás terén.

A helytartótanács egységes szabályzat-tervezetet küld le

a vármegyéknek nyomtatásban, latin, magyar, német és

horvát nyelven.* A vármegyék kiosztották a járások szolga-

bíráinak s ezek kiadták a ezekeknek kötelez vezérfona-

lul. Ugyanezt tették a városok a kebelükben fennálló

czéhekkel. Ezek aztán czéhszabályaikat ebhez képest át-

alakítván, kérték azoknak hatósági vagy királyi meger-
sítését a helytartótanácstól vagy az udv. kanczelláriától,

Erdélyben a fkormányszéktl.- A vármegyékben néhol

czéhbizottságok mködnek a rendezés czéljából.

A helytartó tanács még ezután is adott ki egyes ren-

deleteket a czéhekre nézve. Pl. 1825-ben eltiltja a czéhe-

ket attól, hogy a nem kath. mestereket a negyedévenként

tartott, ú. n. kántormiséken való részvételre kényszerít-

sék. 1826-ban eJtörli a pénzbeli bírságokat. 1828-ban el-

rendeli, hogy a czéhbe idegen legények is fölveendk,

* Cxime : Generales ArtícuH Caehales pro Contuberiiiis et

Coelibus regní Hungáriáé. Buda; typis üniversitatis 1713.

- Az országos levéltárban négy kötegben riztetnek I. Fe-
rencz és V. Ferdinánd király czéhleveleinek fogalmazványai
1815—1847-ig. Ezek azonban az eredeti czéhleveleknek csupán
bevezetését és záradékát tartalmazzák ; a czéhszabályok marékkor
chablonszer pontjaira csak rövid hivatkozás történik, ilyetén-

képen : Quorum quidem articiiloriim tenor áequená et : Elá
czikkely : Az inaóokról. A latin nyelveknél : «Z)e tyranibuá e/r."

A német nyelveknél : *Von den Lelirjuncjen eto) iMindjárt ezek

után következik a záradék : (.(Noó iíagueo kezdettel.

A legtöbb czéhlevél szabályai ekkor már muLjijarül vannak

írva. A bevezetés és záradék azonban a magyar és német nyelv
szabályzatoknál is latin. 1844-161 kezdve azonban (midn a nia-

gyar nyelv a törvényhozás, a kanczellária és helytartótanács ügy-

körében is hivatalos nyelvvé tétetett, az 1844. II. t.-cz. szerint) a

magyar czéhszabályoknál a bevezetés és a záradék is magyarul

van írva.

Az Erdélyre vonatkozó czéhlevelek az országos levéltár er-

délyi fkormányszéki osztályában riztetnek hat vaskos kötegben.
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nemcsak olyanok, kik olt tanultak és szabadullak feL

1831-ben kimondja, bogy a legények szolgálatuk közben

bármikor fölmondliatnak, nemcsak az év végén.

A XIX. század második negyedél)en az alkotmányos

élet újjáéledése napirendre tzte a reformokat minden

téren. Az iparügy s a czéhek sem maradhattak el.

Gr. Széchenyi István a reformokat sürget els nagy

munkája, az 183()-ban megjelent (íHiteh külön fejezetet

szentel <íA czéhek ó limitatio feleálegei) ez. a. a nagy-

fontosságú ügynek, melyben pálczát tör a czéhrendszer

felelt.

Kimondja, hogy t(a czéhek örökké hátráltatják a termeszt-

mények s mestermüvek árának egymásközti rendes arányát)).

((A limitatiok pedig s kivált a hús limitatioja annak oka, hogy

a mezei gazdaságnak egy sarkköve béna, s így egy lábbal a

levegben áll.))... 0I8II és 181()-dik esztendei szk idben,

midn a mészáros czéhek teljességgel húst vagy nem vághattak,

vagy vágni nem akartak, éppen csak azzal segíthettek számos

megyék magokon, hogy mindenkinek megengedték a húsárú-

lást.)) . . . ((Ha más országban tapasztaljuk, mily nagy hasznot

következtet a czéhek, de kivált a limitatio megsznése, ne

kételkedjünk, hogy idehaza is áldott következéseket ne szül-

jön.)) .. . ((Hogy a czéhek & limitatio megsznése nagy hasznot

hajtana s igen könnyen eszközölhet is, kételkedni nem lehet.))*

A nagy reformátor tehát kiadja a jelszót a czéhek

eltörlésére. A vármegyék is hozzászólnak. így Somogy
vármegye 1832-iki oki. 10. gylése kimondja, hogy a czé-

heket más országok példájára törvény útján el kell törülni
j

az iparszabadság kimondása még a czéhek mellett is kor-

szer reform volna. Ugyané megye 1834-ben megújítja a

czéhrendszer eltörlését kívánó határozatát, mert a czéhek

megannyi monoj)oliumok lévén, káros korlátok az ipar-

szabadság útjában.''^

M(J. in. 93—99. I.

'•^ Valentényi Íj. id. rn. 44. 1". 45. 1.
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A törvényhozás nem térhetett ki a koreszmék áram-

lata ell s az 1840-iki orazággyülés megtette az els lépést

az iparszabadság felé : (íA gyárak jogviózonyairóh^ szóló

IXVII. törvényczikkében, melynek 5. vj-a szerint ((a gyártó

intézetében mindennem mesterséget üz segédmunká-

sokat szabadon alkalmazhat.)) Ez megtörte a czéhek amaz

-eljogát, hogy csak az lehetett mesterlegény, a ki a czéh-

ben dolgozott.

Ujabb lépés történt 1848-ban, midn Klauzál Gábor

földmívelési, ipar- és kereskedésügyi miniszter jún. 9-én

rendeletet adott ki, a mely addig is, míg az iparügy rendez-

tetnék, a czéhszabályokat módosítja. A 106. §-ból álló

-szabályzat részletesen meghatározza az inasok, segédek,

mesterek jogát és kötelességét, intézkedik a betegek segé-

lyezésérl, a remeklés módozatairól, a visszaélések meg-
íikadályozásáról, a czéh vagyonáról, jövedelmérl, a ezéh

igazgatásáról, a czéhgylésekrl stb.

Ez a rendelet, ha nem is gyökeres reform, mégis hála-

adás s a ezéheknek a korszer igényekhez való átalakítása.

Az iparügy végleges rendezésére azonban a nemsokára be-

Jíövetkezett zavaros politikai helyzet s a sza])adságharcz

,miatt ekkor nem kerülhetett sor.

Az l(Sr)0-es években az önkényuralom alatt rendele-

tekkel szabályozzák az iparügyeket is. 18r)l-ben ((ideiglenes

ütasítás))-t adnak ki a kereskedelmi és iparviszonyok javí-

tása czéljából, a mely az ipar-engedélyezési rendszert álla-

pítja meg. Az 1857 febr. 9-én kiadott császári rendelet a

czéheket egyik legfbb joguktól fosztja meg: attól, hogy

-az ipargyakorlás jogát k adományozzák; a rendelet ér-

ielmében ez a közigazgatási hatóságra száll át. Az 1859

<lecz. 20-iki császári pátens (nyílt rendelet) a némileg

korlátolt iparszabadságot léptette életbe, 1860 máj. 1-étl.

Az alkotmány 18G7-ben visszaállítása után serényen

mköd törvényhozás nemsokára napirendre tzte az ipar-

viszonyok rendezése és korszer átalakítása kérdését is.



170

A földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter 1869 oki,

21-én a képviselházban ipartörvény-javaslalot nyújtott

be, melynek vezérelve az iparszabadság volt. Ennek alap-

ján készült el az i872. eví VlU-ik törvényczikk : <lAz.

iparfrvcny)\ mely 1. §-ában kimondja, hogy ((a magyar
korona területén minden nagykorú . . . egyén . . . bármely
iparágat ... bárhol, önállólag és szabadon gyakorolhat.))

A bejelentésrl az iparhatóság ad igazolványt. Ipar helyet-

tes vagy bérl által is zhet. ((Tanoncz))-ot, segédet kiki

tetszés szeri ati számban tarthat, a törvényes föltételek

mellett.

Iparosok (ugyanazon vagy különböz ipart zk) közös-

érdekeik elmozdítása végett ipartársúlatokká egyesülhet-

nek. Alapszabályukat az alakulás eltt az illet törvény-

hatóság útján a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi minisz-

tériumnak bemutatni kötelesek. Az ipartársúlatok az illeté-

kes közigazgatási hatóságok felügyelete alatt állanak.

Az ipartársúlatokról intézked IV. fejezet mondja ki a

czéhek eltörlését is.

(í83. §. A jelen töivény életbeléptetéóétl ázámított Sh
alatt valamennyi fennálló czéh megózünik. Ha a volt czéh-

tagok többsége ezen törvény életbelépte után 9 hó a att ipar-

lársúlatot alkot,^ a megsznt czéh vagyona ezen társulatra száll,^

ellenkez esetben a volt czéhtestlet vagyona a czéh közgylése
által közhasznú iparczélokra adományozandó s ha a gylés ily

határozatot hozni nem akarna, a társulati vagyonnak ipar-

czélokra való fordítása iránt az illet törvényhatóság fog hatá-

rozni.))

1 Ennek alapján alakultak a mai ipartársúlatok, a melyek

számára nz Orsz. Iparegyeslet dolgozott ki alapszabálymintát^

mely nyomtatásban megjelenvén, a löldmívclés-, ipar- ós keres-

kedelemügyi minisztérium által ((minden észrevétel nélkül helyes-

nek találtatott^ s az ipartársúlatok szervezésénél vezérfonalul szol-

gált. (Megvan az Erd. Múzeum kézirattárában a marosvásárhelyi

szabó czéh iratai között.)
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Iparügyekben els folyamodású halóság : a községek-

ben a szolgabíró, városokban a rendri hivatal ; másod—
folyamodású hatóság : az alispán és a városi tanács ;:

harmadfokú hatóság : a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi

miniszter. Horvátországban a horvát országos kormány^

Épen 40 éve tehát annak, hogy az egykor szépen virág-

zott czéhrendszer megsznt, illetleg eltöröltetett. Hazánk-

ban körülbelül 600 évig állott fenn és teljesítette szép és-

sok tekintetben áldásos hivatását. Az új kor szelleme

keresztülgázolt rajta s eltiporta. A szabad iparhoz fzött

remények azonban nem mindenben teljesültek ; a sok

tekintetben válságos viszonyok között él kisiparosok

pedig mint boldog aranykorra emlékeznek vissza a czéhek

patriarchális, családias, jómódot biztosító korszakára.



A ezéhek alakulása és küls szervezete.

A ezéhek a kézmipar és az iparüz mesteremberek
védelmére alkotott testületek voltak. Nálunk az olasz- és

németországi ezéhek mintájára alakultak, de a magyar-

országi jogviszonyokhoz alkalmazkodva, idk folyamán a

külföldiektl eltér magyaros szeivezetet és jelleget öl-

töttek.

A német keresked váiosokban némely ezéhek a város

védelmére alakúit testletekbl s a ((Trinkstube))-k asztal-

társaságaiból fejldtek ki, melyeknek ott eleinte inkább

honvédelmi ezé Íjuk és szervezetük volt. Nálunk keletkezé-

sük alkalmával mindjárt eltérbe lép iparos és mesterség-

védelmi jellegök s esak másodsorban képeztek hon-, illet-

leg városvédelmi testletet, ha arra épen szükség volt.

Közelebb állott hozzájok a vallásos, s emberbaráti törek-

vés. Oltárokat emeltek, betegeket ápoltak, kórházakat,

iskolákat segélyeztek, isteni tiszteleten, proeessiókon, ha-

lottak temetésénél testületileg vettek részt.

Nálunk eredetüket némelyek a szepesi és erdélyi szá-

szok között (a XIV. században még Kolozsvárt is) fenn-

álló vallásos és emberbaráti társulatoktól vették, azokból

alakultak át iparos testületekké. A mint azt pl. a kolozs-

vári mészárosok 1422-ben nyiltan hirdetik, midn az ere-

detileg crszent Mihály fangyal tiszteletére épült szent-

vtgyházbeli isteni tisztelet emelése s nagyobb dísze végett

alakult fraternitasi)-ból iparos testletté válnak.*

* Jakíib Elek : Kolozsvár története. 1. k. 410. 1.
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Élénken jelzi a különbséget némely német és magyar
czéh között maga a birság neme is. Míg Németországban

a birságok gyakorta óörben (eine Tonne Bier, ein Legel

Bier) állapítvák meg,* addig a magyarországi czélieknél

(a reformáczióig) a leggyakrabban elforduló birság a

viaóx^ melybl a ezéhek külön vagy közös oltáraikon a

gyertyákról gondoskodtak.

De ba a szükség úgy kívánta, nálunk is felkötötték

czéheink tagjai a kardot s oda állottak a falakra az ágyúk

mellé, és saját külön bástyáikon az ellenség rohama ellen

vitézül védelmezték családi tzhelyeiket, szorgalmuk és

munkájok gyümölcsét és tárházát, azt a várost, melyhez

egész életfent artásuk fzve volt. Lcsén pl. a X\ L és-

XVII. században egész a múlt század elejéig külön ki-

jelölt és békében s háborúban egyaránt gondozott védelmi

bástyájok volt a szcsök, szabók, kalmárok, késmvesek,-

tcsinálók, mészárosok, gombkötk, rézmvesek, asztalo-

sok, suszterek, bodnárok, takácsok, posztókészítk, laka-

tosok, szíj- és nyereggyártók és czukrászok czéhének.-

így volt az a többi erdített városnál is, pl. Kolozsvárt^

hol minden nagyobb czéhnek megvolt a maga cctornya)),.

melyet hadiszerekkel ellátni és védelmezni tartozott.

A mi a ezéhek szervezetét illeti, a XIV. század elejé-

tl kezdve (mióta oklevelek alapján figyelemmel kísérhet-

jük) egész a jelen századig ers fejldési fokozatokon men-
tek keresztül, az egyes városok és ezéhek sajátos külön

viszonyaihoz képest, önkormányzati jogaik érvényre eme-

lése mellett. Tévedés azt hinni, hogy egy kaptafára készül-

tek szabályaik, hogy egy húron pendültek a ezéhek ország-

szerte.

* Ld. |)1 ílündorl Paul : Die Steinhauer-Zunlt zu Obern-

kirchen. Halle a. S. 1887.

- Dr. Demkó Kálmán : Lcsének erdítése és védelmi rend-

i^zere. Lcse 1884.
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Nagy Lajos 1376-iki czéhrendszabálya, (melyet külön-

ben az erdélyi szászok magok állapítottak meg magoknak),
tiem terjedt ki az egész országra, s teljes egyöntetséget
^kkor a magyarországi városok czéhei között hiába ke-

resnénk.

A szabad királyi városoknak megvolt és tiszteletben

tartatott e tekintetben is önkormányzati joguk, s a váro-

-sok viszont bizonyos határig szabad kezet engedtek az

^gyes czéheknek, hogy magok állapítsák meg és foglalják

pontokba agyakorlatból kifejldött jogszabályaikat, melye-

ket azok megersítés végeit rendesen eléje terjesztettek

a városi tanácsnak. Királyi megersítésre a XIV— XVI.

században általában csak rendikvli esetekben gondoltak,

í^ ha valami különös eljogok biztosításáról volt szó. —
Pl. Kassa város czéhei (melyek fokozatos fejldését egészen

figyelemmel kísérhettem, mintegy hatvan czéhlevelét ismer-

A^én és nézvén át) úgy a kolozsváriak (melyek nagy része

nyomtatásban is megjelent) a XIV. századtól egész a múlt

századig mindig a város tanácsától nyerik, illetleg ez által

-ersíttetik meg czéhszabályaikaf.*

Csak Mária Terézia alatt, a ki a czéhek rendezését erélye-

* A kassai czéhek közül a XV. századból 13-nak maradt fenn
^zéhszabályzata a városi levéltárban. Ezek : a szcsök (1397. és
1448.), takácsok (1429.^, orszénygyártók (1439. és 1459.), szíjgyártók
(14.")0.), mészárosok (1452.), kocsigyártó, esztergályos és asztalos
^zéh (1459-bl, megersítve 157Í-ben), ruhaszabók (Gevvandt-
fjchneider (1461), szabók (Schneider, 1461.), lakatos, sarkantyús és
fesvver-csiszár czéh (1461.), nvergesek (1461.), tímárok (1467.), susz-
terek (1480.), tímárok (1482.). Közölte a Tört. Tár 1889 és köv. évf.

ifj. Kemény Lajos. (Mind német.) — A Felsmagyarországi Múzeum
levéltárában lev XV—XVllI. sz. széhszabályokat (szám szerint
32-t^ kiadta és ismertette dr. Tóth Lrincz a kassai fgymnasium
1885

—

86-iki értesítjében. (Mind magyarul írvák, némelyik késbbi
fordítás.) A kolozsvári czéliekrl Jakab VAek írt: Kolozsvár tör-
ténetében, számos czéhlevelét adván ki az oklcvéltárban. A kolozs-
vári czéhek iratai nagyrészt az l'>rdélvi Múzeum levéltárában és
^ városi levéltárban riztetnek, melyekbl az Okirattárban többet
közlök. A Századok, Történídmi Tár', M. íiazdaságlörténelmi Szemle
s más íolyóíratok hasábjain is jelentek meg czéhszabályok, melyek-
rl a függelékül adoll könyvészet nyújt bvebb tájékoztatást.
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sen vitte keresztül, válik általánossá a czéhszabálvoknak ki-

rályi megersítése sú jak adományozása. Alatta lehet mondani,
hogy a czéhek egyöntetekké váltak s elvesztették egyedi

jellegüket. Kivételesen még ekkor is vannak olyanok, me-
lyek régebbi szabályaikat ersíttették meg, kiegészítvén azo-

kat a Mária Terézia rendeletében megkívánt szabályzati

pontokkal. így láthatunk némely czéhszabályok után pót-

szabályokat, eme fölírással: « Fölséges Asszonyunk kegyel-

mes rendelésébül való hozzáadás)) ; mint az a ózentkiráli)-

^xabadjai és vröóheréniji takácsokén 1772-bl olvasható.

Ezek az eredeti czéhlevelet is Mária Teréziától nyerték

1769-ben, a czéhek szabályozása eltt.

De azért ha a városok gyakorolták is a czéhek sza-

bályozási jogát, általános törvényül nem állíthatjuk, hogy

í^ középkor századaiban a királyok magok is ne adtak

volna ee-yes czéheknek kiváltsás-leveleket. — lov Má-
tyás király 1466-ban maga ád a zágrábi vargáknak,*

ugyanakkor, majd ismételve 1480-ban az ottani szcsök-

nek, a nyereg-, fék- és szíjgyártóknak szabadalom levelet

•czéh-alkotásra s abban az ipar szabad gyakorlására. —
Ennek oka, azt hiszem, egyszeren az volt, mert Mátyás

király akkor épen Zágrábban idzött s ezt a kedvez alkal-

mat az illet mesteremberek felhasznállak ai-ra, hogy tle

kérjenek czéhjogot, a mit különben a városi tanácstól is

megnyerhettek volna.

Közeli példát idézhetünk erre is. Mátyás király a pesti

tímároknak maga ád czéhszabadalmat ; míg a szcsöknek

(1466.), a szabóknak (1447.), valamint elbb (1444.) a var-

gáknak és (1446-ban) az íjj-, nyil- és paizsgyártóknak. a

nyereg- és szíjgyártók egyesült czéhének maga a városi

ianács.-

i II. Ferdinánd lG26-iki átírásában (II. Lajos király 15'23-iki,

7. Ferdinánd 1561., Rudolf 1579. megersítésével) maradt fenn,

eredetiben. (N. Múzeum levéltára.)
2 Kovachich : Formulte solennes styli fz. m. közli e czéh-

• leveleket.
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Debreczen is maga ád a városbeli csapómestereknek:

(szürposztó készítknek) 145S-ban privilégiumot, melyet

Szapolyai János mint erdélyi vajda 1513-ban, s késbb mint

király i:)40-ben újra átír és megersít. — Debreczen sa-

játságos belyzelénél fogva az ottani mesteremberek jónak

látják czébszabályaikat az erdélyi fejedelmek által is meg-

ersíttetni, mint a szcsök teszik 1585-ben a városi tanács-

által 1584-ben megújított régi articulusaikkal.^

A szepesi városok némelyikében a czéhek (az elzálogo-

sítás következtében) a lengyel királyok által ersíttetik

meg szabályaikat, mint pl. a bélai, leibitzi, durandi, rusz-

kinóczi és menliárdi takácsok, mészárosok, szabók és^

vargák az magok alkotta jogszokásaikat (per ipsos adin-

venta plebiscita, articuli et consvetudines) Zsigmond Ágost

király által Krakkóban 1551-ben.-

Elfordul, hogy a nádor (mint kii-ályi helytartó) ad

czéhszabadalmatTígyPerényi Imre 1510-ben (midn Ulászló-

Csehországban távol van) az alóo-kröói lakatosoknalv

melyet azok kölcsön adnak a zágrábi lakatosoknak,^ sar-

kantyú- és fegyvercsinálóknak, melyet 1521-ben II. Lajos,

király is megersít, s melyet l()89-ben átvesznek a óxombat-

helyiek is."^^ így újítja meg Nádasdy Tamás a zágrábi és

varaádi szcsök czéhlevelét 1559-ben.

A kassai szabók lG21-iki, a tanácstól nyert kiváltság-

eveiéhez is járulnak apalatinuó urunktól nagyságától

újabban engedtetett articulnsok.))^

1 Mind a városi tanács állal 1584-ben adott, mind ugyanaz:

r>áthory Zsií^miond 1565 márrz. 18. átiratában megvan a N. Múzeunt

levéltárában.
2 A N. Múzeum b'véltárában.

=« Eredetije a N. Múzeum levéltárában.

'* Bj). egvetem i könyvtár.
'» Tóth Lörincznek a kassai czéhekrl írt czikkében (Adalékok

íiz ipar és kereskedelem történetéhez Kassán) a kassai fgynui-

1886. évi értesítjében 13. I.

I
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A:::on mezvdroáokban éá falvakban^ melyek földesúr

hatósága alatt állottak, az illet földesurak adták vagy

ersítették meg a czéhszabadalmakat. így pl. a rimaózom-
bati plébánia temploma szent Mihály oltára körül alakúit

ötvös, kovács, lakatos, szíj- nyereggyártó és csiszár czé-

hét Gúti Ország Ferencz, az földesurok, 1516-ban, —
s miután ez tzvész alkalmával elpusztult, azután fordul-

tak Ferdinánd királyhoz, hogy ama régi czéhszabályokat

ersítse meg.*

Ugyancsak a rimaszombati tímárok 1520-ban akkori

loldesuroktó], Losonczy Zsigmondtól nyerik eljogaikat. —
1623-ban az odavaló fazekasok Széchy Györgytl.

Földesúri jogon ersíti meg enyingi Török Bálint

1558-ban s még u. a. évben enyingi Török János hunyad-

megyei fispán ((mint a város patrónusa)) a debreczeni

szcsöknek a várostól nyert czéhszabáJyait, melyeket ezek

1569-ben az erdélyi fejedelem által is biztosíttatnak.*^

A lévai összes czéhek, úgy a kismartoniak, lékaiak, nyékiek

(Sopron m.), derecskeiek, feketevárosiak (Sopron m.), locs-

mándiak, köpcsényiek, a csornai vargák a gróf Esterházyak-

tól kapják a XVII. és XVIII. században kiváltságaikat. —
A körmendiek, német-újváriak, rohoncziak a gróf Bat-

thyányiaktól. — A sárvári vargákét Nádasdy Ferencz er-
síti meg 1645-ben. — A füleki és losonczi vargáknak

Wesselényi Ferencz ad czéhlevelet 1656-ban stb. stb.

A püópókk is adnak a püspöki székhelyen, vagy a

püspöki megye területén dolgozó mesteremberek számára

kiváltságleveleket. A legrégibb ezek között Héderváry

László egri püspök 1455-ik privilégiuma az Eger, Puszta-

Szikszó, Maklár, Nagy- és Kis-Tálya, Tihamér, Almagyari,

Bakta, Tárkány, Szarvask, Szelecske, Harangozó és Szikszó

1 Ferdinánd 1553-iki átírásában Gúli Ország László 151G-iki

privilégiuma. (Eredeti, N. Múz.)

- János Zsigmond eredeti átiratában van meg b M. Múz.

Kornfeld-könyviár. VI. 1 ~
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lielységekbeii lev ózabok számára, mely 1521., 1550.,

1634. években megersíUetvén, a jászai prépost 1723-iki

átiratában maradt ránk. — A roxányai czéhek felett az

esztergomi primások, mint a város földesurai határoznak.

Pázmány Péter pl. határozottan fentartotta magának a

ozéhszabályok felülvizsgálását az idejében már tisztán

protestáns vallású városban:*

A vácziak czéhszabályait, melyeket az ottani meste-

rek rendesen más várostól (Budától, Pesttl és Komárom-
tól) vesznek át, — mint íiók-czéhek — az ottani püspö-

kök többnyire megersítik és új artieulusokkal pótolják.

Ezeknek (pl. a szabókénak) kizárólagos kath. jellegét er-
sen hangsúlyozták. Már Lipót 1699-iki czéhlevele úgy
rendelkezik (14. art.), hogy ((ha czéhbeli mesterek kálvi-

nisták s akár lutheránusok lesznek és meg nem térnek

az igaz hitre, egy esztend leforgásában kivettessenek az

czéhbb). " Még élesebben megköveteli a kath. hit vallá-

sát gr. Esterházy Károly püspök a Lipót czéhleveléhez

1761-ben illesztett pótarticulusokban

:

(15.) ((Kívánjuk (úgy mond), hogy mindannyian a meste-

rek az igaz régi római kath. anyaszentegyházat profiteálván,

azon hitben is éljenek. Senki a mesterek közül lutheránus vagy

kálvinista inast ne merészeljen befogadni és mesterségre taní-

tani ; szabad legyen mindazonáltal idegen vándorló, azon luthe-

ránus vagy kálvinista vallásban lév legényt ezen czéhünkbe

befogadni és neki mívet adni, de nem tovább, hanem csak két

és legtovább Jiároni esztendkig, mely id alalt a mester,

a kinél lesz. tartozzék minden iparlvodással ós szorgalmatos-

sággal azon legénynek megtérésén iparkodni és tisztelend

plébdnii.) uramnak liirt adni, hogy megtérésében munkál-

kodhassók, mely két vagy három esztend alatt ha meg nem
térne, szabad ne legyen az városban azon legényt meg-
turtuni. Nem különben minden ünnepnap és vasárnapokon

* Mikiilik Józsííf: Magyar kisvárosi élet. 74. 1.

^ Volt i)c*dig ott 1699-ben 17 szabómester. (Bp. egyet, kvtár.j
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mind az mesterek és tanuló ifjak, mind a mesterlegények (akár
minémíí vallááoii legyenek ezek !) mind az énekes misén,

ínind az predikáczióban a parochialis templomban jelen lenni

tartozzanak.))

(IG.) ((Az boldogságos szepltlen szz Mária, isten-

nek szent anyja, avagy más menyei szentek ellen senki egy

iegkisebb szót se merészeljen szólani, mert valaki olyanok talál-

tatnának, nemcsak mindeneket confiscáltatjuk. de mindenféle

káromkodókat érdemek szerint való büntetés alá is fogjuk

vetni.))

A meáter-remek is úgy van megállapítva a váczi szabó-

"Czéhnél, hogy annak papi jellege szembeszök

:

((Az olyan ifjú, a ki az czéhben akarja magát adni, tar-

tozzék mester-remekül következend darabokat vagyis ruhákat

^rétával kirajzolni, ú. m. :

1. Az római szentséges pápának lóra-való csujtárt.

'2. Hajdani paraszt kimetsztelt ujjú mentét.

3. Paraszt dolmányt kicsényt nagygyal összefoglalva.

4. Hajdani paraszt kifordétott paraszt dolmányt.

5. Jesuiták reverendáját.

ix Dalmaticát mostani mód szerént.

7. Mostani újonnan föltámadt posztó-bundát.

8. Az püspöknek kisebbik reverendáját.

9. Kis papok clericáját.

10. Az apáczák habitusát.

11. Az apáczák palástját.

12. Az ispitáliaknak köpönyegjét.

13. Az augustinianusok habitusát.

14. Repül köpönyeget.

15. Régi magyar püspökök reverendáját.

16. Az vesperásra való palástot, vagyis casulát.

17. Az itt való mise-mondó ruhát vagyis casulát.

18. Az római mise-mondó casulát.

19. Az benedictinusok ruháját.

'20. Paulinusok habitusát.

"21. Magyar asszonynak való vállat.

*2'2. Megholt embernek köntösét.

12*
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Ha pedig az annak rendi s módja szerint meg nem lészen,,

az czéhben bé ne vétessék.))

Hasonló e tekintetben a uagyázombati szabók czéh-

jevele l(V>*2-bl, melyben a icmek/éónél tisztán a papi öltö-

zetek kiszabásának tudását követelik.

Tndjon kiszabni ((barát ruhát, úgy mint palástot, csuklyát^

és egyéb aíTéle Szent f erencz, Szent Domokos és Szent Clára-

^zerzeti öltözetit : annakfelette az itt való esztergomi káptalani

uraknak öltözetit, caputiumját, és egyéb egyházi ékességeket,

úgymint casulát, dalmaticát, nagy kapát, melyet kar-kápának

is hínak, hogy megmutassa és felrajzolja, az czéhnek módja>

és szokása szerént. Mely öltözeteknek megmutatását és meg-
csinálását hogyha nem tudja, mint addig, valamíg meg nem
tanulja, az mit nem tudott, vándorlani tartozik, avagy minden-
nem öltözetti és ékességtl az czéhben egy forintot adni.))'

A felekezeti jelleget a mi illeti, a miskolczi és mind-
szenti csizmadiák 1754-ben Mária Terézia ál^al megersí-
lett régebbi czéhszabályaiban is találunk egy feljegyzésre-

érdemes pontot. Itt is, mint általában, nagy gondot for-

dítottak a processiókon, miséken való megjelenésre :

Tartoznak ((Nagy-boldogasszony napján, mint a czéh pa

trónusa napján, továbbá minden kántor-vasárnapon az íölségos-

ausztriai háznak szerencsés boldog és szüntelen való diadulmas-

országlásáért, ezen czéhbeli élk és megholtaknak megemlé-
kezésével, a parochialis templomban misét tartani, melyen a
katholikusok megjelenni tartoznak, a reformátiióok éá luthe-

raniióok felózabadítatnak attól, de ügy, hogy a helyett cv

parochialíó templomban ázentáég eltt tartani ázokott éó-

mindenkor tartandó egy lámpádba kívántató olajt magok:
er.szényéból m egá:zere:zjzék.T) '^

A prépoótóágok éó káptalanok is osztogatnak saját

birtokaik területén czéhleveleket ; így a jáóxai prépostság:

a jászai és meczenzéíi mesterembereknek. ((Az nemes gyri

* l'>redí*tije a l»p. egyet, könyvtárban.
'^ Lredetije ugyanott.
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káptalan)) 1513-ban kiadja az érsek-újvári szcsöknek a

^yri szcsök statútumát. 1568-ban ugyancsak a ((gyri

káptalan urak)) adják a gyr-szentmártoni szabó czéhnek

a gyri szabók articulusait.^

A városi tanács, a királyok, földesurak, püspökök által

adományozott czéhszabadalmakon kivl gyakori módja volt

3 czéhlevelek szerzésének az idegen városok, az ú. n. ezé-

lies helyektl való kölcóönzéá. Kisebb városok, a hol a

mesteremberek ezeket akartak felállítani, nagyobb, már
<}zéhekkel ellátott városokhoz fordultak, azzal a kéréssel,

•hogy adják kölcsön az szabadalmaikat, kölcsönözzék oda

czéhszabályaikat. Rendesen a mesteremberek egy küldött-

•sége személyesen jelent meg az illet czéhes város tanácsa

•és czéhe eltt, a mely aztán kiadta nekik másolatban az

<) szabályaikat. A kölcsönzt anyaczehnek^ fóládán^k,

3 kölcsönvevt fiókczébnek (filialis) nevezték. Ez által

Tiémi függési viszonyba lépett a kölcsönz az t szárnyra

l)Ocsátó fczéhvel szemben. Néha egész lánczolata támadt

igy az egymástól szabályokat kölcsönz czéheknek.

Egy-egy vidékén az országnak rendesen a régebbi

•czéhekkel ellátott nagyobb város dominál, a melytl a

többiek czéh szabályokat kölcsönöznek. így az ország dél-

nyugati részén Varaád és Zágráb, mint a melyek már
JVlátyás királytól kaptak privilégiumokat, késbb AIóó-

Kröó is ; az ország központjában Buda és Peót ^ a Dunán
túl Gyói\ Sopron, Eóztergoin, Péc.y ,' a Dunán innen Po-

^áony, Nagyáxoinbat és a bányavárosok ; az északkeleti

részekben leginkább Kaááa és Locóe : a Tiszán túl Deb-

recxen ; Erdélyiben Nagyszeben, Kolozóvár,

így adja pl. Varaád városa Mátyás királytól 1480-ban

ffiyert szcs czéhszabályzatát 1613-ban a óárvári szcsök-

nek; a kik viszont tovább adják 1677-ben a kenieneó-

^Ijaiaknakr Aláó-Kröá így kölcsönzi oda Perényi Imre

1 A budapesti egvet. könyvtárban.
2 U. O.
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nádortól LMO-beu nyert lakatos czéliszabályzatát 1521-ben

a zágrübiLikiiLiky s ezek viszont a ázombathclijieknck

16S9-ben. ^ Buda Ráczkevét, Szentendrét, Váczot, Nagy-
Köröst, st egy Ízben Pécset is (1712-ben az asztalosokat)—
Peót a legtöbb váczi czéhet (gombkötk, kádárok, kerék-

gyártók, kovácsok stb. társulatát), a czeglédiek, a krös- és-

kecskemétieket látják el czéliszabályokkal. Nagykrösön és-

Kecskeméten a gombkötk (1642-ben) Debrecxentl is-

kölcsönöztek czéhszabályokat. Székeáfehérvártól kérnek

a sáivári szabók s ezek tovább adják a csepregi és lajta-

szentmiklósiaknak ; de viszont amaz vesz is át Veszprém-

tl, Pápától, Gyrtl, Nagyszombattól. Gijor kölcsönöz.

Székesíebérvár, \ ácz, M.-Ovár, Gyr-Szentmárton czéhei-

nek, Érsekújvárnak; de viszont vesz is át Komáromtól é&

Pozsonytól. Sopron ad Sárvárnak, Rohoncznak, Körmend-
nek ; Koniárom Vácznak, Nagykrösnek ; Pécó ad Mob ács-

nak, Eszéknek, a ((péterváradi-sánczbéli)) gombköt czéh-

nek ; de vesz is át pl. Szegszárdtól, a szíjgyártók, vargák

és nyereggyártók czéb szabályait (1788 ban). — Posíóony

Váczott, Nyitrán, Gyrben, Rohonczon, Sopronban, Gsep-

regen. Sárvárt, Modoron, Dömölkön, Körmenden. — Nagy-
ózotnhat Galgóczon, Szereden, Érsekújvárt, Veszprémben^

Székesfehérvárt és Gsepregen alakít íiókczéheket. Nagy-
ózeben az erdélyi szász és magyar városoknak ; Kolozávár

Torda, Szamosújvár, Dés város czéheinek kölcsönöz czéh-

szabályokat.

Tudtommal azonban a legkiterjedtebb czéhszövetke-

zése, a legtöbb fiókczéhe Kaáóának volt, a mely nemcsak
a közeli abaúji, sárosi és zempléni kisebb városokat látja

el czéhszal)ályokkal, de kiterjeszti hatáskörét Gömör s a

távolabbi Bereg és Szatmár megye némely városaira is^

Szepói városának összes czéhei : a csizmadia, tímár, faze-

kas, gombköt, asztalos, szrszabó, magyar szabó, kerék-

* Ugyanott.



gyártó és kovács együttes ezéh — a lakatosok, mészáro-

sok külön czéhei mind Kassától kölcsönzik szabályaikat

Szintúgy a kiá-ózcheni gombkötk; s a legtöbb jááxai

czéh. — Kassától kértek czéhszabályokat a ózikózcii asz-

talosok, melyhez a lakatosok, kerékoryártók, kovácsok,

bodnárok és kmívesek is tartoztak, egy czéhet alkotva.

Továbbá ugyanott a szabók, a kikhez a szrszabók, szap-

panosok, suszterek, sisakkészitk, a csizmadiák, szcsök,

szíjgyártók és mészárosok tartoztanak. Kassától nyerték

a göncxi bodnárok, csizmadiák, szabók, kerékgyártók és

kovácsok, a meczenzefi kovácsok, asztalosok, bodnárok

és csizmadiák, a jolóvai szcsök, lakatosok, csizmadiák,

vargák, gombkötk, a csetneki gombkötk, a rimaszom-
bati takácsok, a tokaji, liózkai, beregózáázi és nagy-

mihályi csizmadiák, a áároápataki czéhek (1578-'ban)

a ázatmári szíjgyártók, a rozónyai czéhek közül a leg-

több, pl. a takácsok, szíjgyártók, bodnárok, nyereggyártók,

kardcsiszárok, tímárok stb. stb. czéhszabályaikat.^

Kassa példája mutatja, hogy az anya- és fiókczéhek

viszonya nemcsak a czéhlevelek kikölcsönzésébl állott,

de hogy a fiókczéhek némi függésben is állottak az

anyaczéhtl.

A jászai szabóczéhben pl. finomabb szabómunkát csakis

az 1596 óta Jászon székelt egri püspök szabója készíthe-

tett, de annak is csak egy esztendre adták meg e kivált-

ságot s évrl-évre kellett ezen engedélyért a kassai f-

czéhhez fordulnia.

A fiókczéhek peres ügyeikben a fczéhhez felebbeztek.

így 1700-ban a ((rozsnyai becsületes vargaczéh tanquam

íilialis recurralt a kassai fczéhhez, mint az anyához)) —
és Kassán eldöntötték, hogy ((kerekded orrú, egy-varrású

csizmákat varrni)) a rozsnyai vargáknak szabadságukban

^ Tóth Lrincz a kassai czéhekröl l. m. 90. 1,
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áll.* A kassai takácsok ítélnek lG69-ben a rozsnyai és

rimaszombati takácsok között fennforgó viszály ügyében.

A íiókczébek rendesen kötelezték magukat, hogy

engedelmességgel fognak viseltetni az anyaczéh, ((mintáz jó

fiakat szárnyára bocsátó édes atyjok iránt)) s hogy a tlük
nyert czéhlovelet tovább nem adják, sem városra, sem
egyéb helyekre, sem pénzért, sem kedveskedésbl.

Vagy a mint a kisszebeni gombkötk 1677-ben mago-
kat kötelezik: (^Mi is ezek után minden tisztességes czéh-

beli dolgokkal és mi-szokással való rendtartásokkal az

kegyelmek (t. i. a kassai gombkötk) arliculusok és

szokások s tetszések szerint akarunk élni e.i ó kegyelmek-

tl akarunk függeni éó mindenekben c kegyelmeket

hallgatni ; kiváll képen kegyelmek engedelmek nélkül

czéhet máshova semmi úton-módon ne adhassanak.))^

Ha ez ellen vétettek, régebben a czéhlevél visszavé-

tele, késbb 100 magyar forint birság (óvadék, vinculum)

szabatott ki rajok. Ha olyan (rczégéres vétek)) követtetett

el a czéhben, melyet magok közt el nem igazíthattak,

tartoztak azt a kassai magistratusnak és anyaczéhaek íté-

lete alá bocsátani.'* — Viszont az anyaczéh is vállalt némi

kötelezettséget s biztosított némi elnyöket a fiókczéhek-

kel szemben. Mindenekeltt ígérték a védszárnyai alatt

lév mestereket és ((czéhüket igazságában impctitorok

(t. i. liáborgatók) ellen oltalmazni, mint filialisokat)), ha

hozzájuk folyamodnak. Azonkívül engedtenek esztendn-

ként pl. egy-két (í sokadalmat)), — azaz megengedték, hogy

egy-két, esetleg minden vásárra behozhassák munkáikat,

í'és kassai uraimékkal együtt árúihassanak)). — Ezért néiia

í' bizonyos megalkutt summát is)) fizettek a íiókczébek,

mint pl. 1698-ban a rosnyóbányai gombkötk.''*

* Mikiilik : Magyar kisvárosi élet. 02. 1.

'^ Tóth Lrinc/, id. rii. ~)\). 1.

=» i;. í>. 4-2. I.

* ü. o.
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Az anya- és fiókczéheken kivl voltak az iparos tár-

sulatok között egymással egyenjogúság alapján ózövet-

kexett cxéhek is, a milyenekkel szintén elég gyakran

találkozunk a századok folyamán. Legrégibb példa erre

még a XIII. századból az, a midn 24 szepesi város kézmi
'és kereskedelmi egyesületbe, szövetségbe lépett egymás-

sal, — a melynek szabadalmait \'. István király meg-
•ersiti. — Az erdélyi szászok között is létesített némi

szövetséges viszonyt az 1376-iki együttes czébrendszabá-

lyozás. Közös felettes hatóságuk a « szász egyetem)), a

hét szász szék elöljárói voltak. Midn a czéhek közöttük

•ersen elszaporodtak s a falvakra is kiterjedtek, a szász

egyetem 1550-ben kimondja határozatként, hogy újabb

-czéhek csak az beleegyezésével állíthatók fel. Báthory

István király is megersíti 15(S3-ban a szász nemzetet azon

Jogában, hogy a szász falvakban lakó mesteremberek csak

a szász nemzet belegyezésével alakúihatnak czéhekké.

<aTiert a mesterember városba és nem falura való)). Ugyan-

csak a szász egyetem 1559-ben egyezséget hoz létre a

perleked barczasági és a többi szász szabók között

;

1578—79-ben szabályozza a kovácsczéheket és czéhleve-

lekkel látta el ket és másokat.^

Az erdélyi szabó-czéhek érdekszövetsége nyilvánul

meg abban a Nagyszebenben 1574 nov. •24-én tartott gy-
lésen is, melyet érdekeiknek a kontárok ellen megvédel-

mezése és a (( váltómíves » és a « vásárid szabók munka-

felosztása ügyében tartanak.-

Ilyen czéhszövetkezetet alkotnak a XVI. század folya-

mán (valószínleg már elbb s késbb is) némely szepesi

A^árosok, mint pl. a bélai, leibitzi, durandi, ruszkinóczi és

menhárdi posztócsinálók, mészárosok, szabók és var-

1 Zur Geschichte des siebenbürg. Handels. Archív für Siebb.

Landeskunde. III. k. 272. 1.

2 L. az Okirattárban közölt erre vonatkozó leveleket.
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gák, a kiknek közös, magok alkotta régi törvényeik

voltak^

Közóó cxéhet alkottak a gyri, komáromi, érsek-újvári?

és esztergomi aranymvesek 1529-ben, közös törvények.

s a négy városban együttesen választott czéhmester igaz-

gatása alatt."

Ilyen több városra vagy helységre kiterjed közös,

czéhek alkotásának oka legtöbbször egyszeren a mester-

emberek kevés számában keresend, úgy hogy magokbarfe

nem tudván czéhet alkotni, kénytelenek voltak a szom-

szédokkal szövetkezni.

így alakítanak Somogymegye 10 községében lak6

mészárosmesterek 1726-ban közös czéhet.'^ A vegyeá^

czéhek, melyben különböz iparosok egyeshiek, szintéa

abból az okból keletkeztek.

Némely mesterségüzés a dolog természeténél fogvai

erre volt utalva, így pl. a kisebb folyóvizeken és helyeken

mköd molnároké, a kik vidékek szerint állnak czéhbe.

így a Répcze, Csáva, Ikva, Kris, Metcz és Rába foly6

menti molnárok egy czéhet alkotnak 1613-ban ; egyet a

nyitravármegyeiek 1848-ban ; majd két vármegyebeliek

szövetkeznek együtt, a gömöriek és hontiak 1698-ban ;'* —

,

s még elbb (1669-ben) nem kevesebb mint ó7, ú. m
('Abaújvár, Zemplén, Borsod, Torna és Gömör vármegyék-
ben lakozó molnár-mesterek)) alakítnak közös ((társa-

ságot))."'

Az ilyen szövetkezés néha csak ideiglenes volt, vagy
csupán kizárólagos, és külön meghatározott czélból köt-

tetett.

* Zsigmond Áffost 1. király megersít privilégiuma a N. Muz-
czéhlevelei között fel -bi.

'^ Lipót megersít levele lG81-bl az Kgyet. könyvtár czéh-
levelei között.

•* V.'ileritényi (iííspár; A somogyniegyei czéhek 28. I.

''* Mind a bp. egyet, könyvtárban.
'* A kassai czéhekrl id. h, 18. 1.
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A kassai és eperjesi g-ombköl czóh pl. 1625-ben egyez-

ségre lép és közös megállapodásra jut némely, a mester-

séget illet ügyekre nézve. így pl. 6 forint büntetést szab-

nak arra a mesterre, a ki az egyik városból a másikba

((az mesterlegént ti lkon vagy nyilván több fizetéssel hívo-

gatná)).^

Az ilyen szövetkezéseknek az érdekközösség volt alapja ;

indító okát pedig részint a mohácsi vész után, a török

hódoltság s a XV'Il. századi mozgalmak következtében

a mesterségzésben s azzal járó kereskedésben beállott

zavarok, részint a czéhek között keletkezett versengés, a

vásárok alkalmával történt czivódások képezték. — Együt-

tes ervel, mintegy véd- és daczszövetséget kötve, inkább

megóvhatták közös érdekeiket s eligazíthatták a mester-

emberek között keletkezett peres ügyeket.

Olyan hatalmas és kiterjedt városi és kereskedelmi

szövetséget, mint a külföld több államában találunk, mint

pl. a lombard városoké (I. Frigyes alatt — 1153-ban),,

vagy a Hanza városok hatalmas szövetsége (1239 óta),

vagy rajnai városoké (1255.): hazánk szerényebb ipar- és-

kereskedelmi viszonyai között természetesen hiába keres-

nénk ; nálunk nem is volt arra szükség. De hogy ha-

zánkban is kötöttek a városok ipar- és kereskedelmi érde-

keik védelmére kiterjedtebb szövetséget, mutatja Kaáóa,.

Lcáe, Bártfa. Eperjeó és Kióázeben sz. k. városoknak

1635-ben Kassán alkotott és 1656-ban Eperjesen meg-

újított szövetkezése, közös, fkép iparos érdekeik védel-

mére, s c(az jó szomszédságnak, szeretetnek, békesség-

nek és egyességnek egymás között tovább való megtar-

tásáért)).

Az öt királyi városnak Kassán 1635-ben összeült kül-

döttei (Kassáról négy, a többi városból kett-kett) vég-

zést hoznak, hogy egymás vásárain kölcsönösen meg-

1 Tóth L. id. m. 95. 1.
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jelenhetnek; (iminek utána a sokadalmi vásároktól való

tilalniazás nagy egyenetlenségre adott okot)). A íiók-

czéhek e szövetségbe nincsenek belefoglalva. — Rosnyó
városát pl., ((kik az czéhbeli privilégiumokat Kassáról

vették)), csupán a kassai vásárok látogatására szorítják;

<(ha mit vétenek is, csak a kassaiak által büntetdjenek,

-a több városnak ne legyen semmi közük hozzájok)\

Eme szövetkezett városok küldöttei végzést hoznak

íi mesteremberek között általánosan elterjedt fényzés,

pazarlás és költséges lakmározások megszntetésére is.

<( Mivel a ruházatban való nagy kevélóég az mester-

emberek között annyira eláradott, hogy már közöttök

^s a nemes emberek között ez iránt majd semmi különb-

ség nem láttatik ; a nuáztok, kamoka ruhák, drága

köntók, áárga cáizmák nálok felettébb nagy abu-

^uóba, roóáx ózokáába jöttének közönségesen : azért

egyenlképpen végeztük, hogy ezután ezen rossz szokás

és felettébb való kevélóég a ruházatban e becsületes vá-

rosokban teljességgel megtiltassék és minden ember, a

mint az rendihez, állapotjához illik, úgy viselje és tartsa

magát.)) Eltiltatnak ((a menyekzkben, keresztségekben,

-egyházba-iktatásokban, mesterebédekkor)) szokásossá vált

<( felettébb való költségek)).

Eme végzések végrehajtását az illet városok taná-

-csára bízzák, ho^y azokra a magistratusok kemény vigyá-

zassál legyenek, az beszármazott rossz szokásokat meg-

tiltsák, és a kik ez ellen cselekednének, keményen meg-

büntessék.

Külön is eltiltják a lcsei vargákat, hogy ((.az ó cziff-

ján kivarrott kápáá óaru/okat, mivel immár a szolgáló

leányok is olyan formán csinált sai'ukat viselnek ... a

becsületes városok vásárára)) ne vihessék. — így rend-

fizabályozzák meg a ni divatot is.

A fels-magyarországi szabad királyi váiosok eme

fizövetsége, s a szövetségesek ama tanácsa, mely a váró-
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sok kiküldött képviselibl összeült — egyszersmind

felebbviteli ítél bíróáág volt az olyan peres kérdé-

sekben, melyeket a czéhek és városok otthon vagy nem
tudtak, vagy nem akartak eldönteni S ezt úgy látszik-

gyakran vehették igénybe, mert az 1635-ben jun. 19-éi>

Kassán tartott szövetségi gylésben ((oly büntetést vet-

nek, melyet jól megérezzenek)) azon mesteremberekre^

kik a köztök támadt egyenetlenséget otthon jó móddal
el nem intézik, s cdia az becsületes városoknak azok miatt

kelletik egybegylniök».

A czéhek, úgy látszik, szívesebben felebbeztek a szö-^

vetséges tanácshoz, mint saját városi tanácsukhoz. Ennek
korlátozására hozzák azt a végzést, hogy a czéhek ezutár^

((következend veszekedések és egyenetlenségeknek el-

távoztatására az magistratusoknak consensusa (egyet-

értése) s akaratja nélkül legkisebb dologban is semmit
ne cselekedjenek)).

Fogalmat alkothatunk magunknak arról is, hogy mi-

mindenféle ügyekben kellett ítélnie ennek az öt városi,.

hogy úgy mondjuk czéh-bíróáágnak, — mert néhán^r

Ítéletrl szó van az 1635-iki kassai gylés végzéseiben-

A bártfai vargaczéh pl. ((jövend bántódástól félve-

egy vargalegényt azért nem mert a czéhbe felvenni, mert

oly feleséget vett vóna, kinek a nagyatya baromnyúz
volt. Kérdik azért : felvehetik-e ?)) A szövetségesek tanácsa

azt az ítéletet hozta, hogy mert a legény, úgy felesége-

és annak apja tisztességesen és jámborul viselték mago-

kat, tehát ((az nagyatyjoknak conditiójára s állapotjára

semmit sem hajtván », bevehetik.

A kaóáaí cóapók azt panaszolják, hogy (cnoha k az-

szabadságokat az magistratusoktól nyerték, mindazon-

által több becsületes városi mesterektl nem tartatnának

oly becsületeseknek . . . s azért a többi városi mesterek

tiltanák az cselédeket (t. i. a vándorlólegényeket) ide

hozzájok jönni. — Errl ily végezés lett, hogy ezen dol-
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;^ot az becsületes négy városban kellessen referálni és

mindenik magislratus az otthon valókat elszólítsa, és

kérdre vonja, hoi^y miért ltt légyen az?»)

A kaóáai erózcnijgijártók azért felebbeztek, hogy noha

•ök egy rozsnyói legényt vétke miatt megbüntettek : a

lcseiek és eperjesiek azzal a büntetéssel (enyhének, sze-

rintök lágynak tartván), meg nem elégednének és mind

azon legényt, mind magokat a mestereket nem akarnák

tisztességeseknek tartani. Errl azt végezték, hogy a kas-

sai erszénygyártók menjenek Lcsére és Eperjesre s idéz-

:zék a törvény elibe «az ellenz pártokat)). A kaóóai éó

Jócáei óüvegeáek villongása ügyében azt határozták, hogy

mindkét részrl Eperjesre együvé jöjjenek és ott egymás

között alkudjanak meg.^ ^

E példák mutatják, hogy nemcsak a mesterségeket

illet nagyobb és általános érdek dolgokban határozott

-e szövetség-gylés, hanem kicsinyes viszálkodásokban

is bíráskodott. Egy személyben ipar-szabályozó, becsület-,

béke-, és erkölcsbíró, divattiltó fórum — szóval amaz

-ötvárosi czéheknck legfbb ítélszéke volt.-

1 Dr. Tóth Lrincz id. m. 93. 1.

'-^ A felsniagyarországi városokéhoz némileg hasonló szö-

vetségben álloU egymással az ftalsómagyarországi» hét bánya-

város, élükön Körniöczbányával, mely az oltani czéhek között is

némi érdekközösséget, közös czéheket és idközönként szöveike-

jzést hozott létre. Az itt szövetkezett czéheknek rendesen Kör-

jnöczbányán van a központjuk.
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. A czéhek bels szervezete és életmódja.

A czéhek élén az ú. n. czéhmeóterek állottak, a leg-

több czéhnél egy, de gyakran kett, st némelyeknél

Egy czéhmestertl (vagy dékánról) szólnak Mátyás

király czéhlevelei (Pestnek, Varasdnak, Zágrábnak) ; két-

Jcét czéhmester igazgatja az erdélyi szászok czéheit a

^IV. században ; a kassai czéheket pedig a XV. század

folyamán mindvégig négy mester (Viermeister).'* Kaáóán
némely czéhek élén még a XVI. és XV^II. század folya-

mán is négy mester áll, kik közül az elst fczéhmeó-
íernek nevezik. így a szabóknak (1621.) a csizmadiák-

nak (1526— 1564.), a kovácsoknak (1642—1648.), a szü-

-csöknek (1650.) ((négy czéhmesterek)) van. De némely

-czéhek ekkor már Kassán is csak két czéhmestert válasz-

tanak, mint a szíjgyártók 1629-ben (egy f- és egy máso-

dik czéhmestert), a gombkötk (1603. és 1677-ben), a bor-

bélyok (1665.).

A székesfehérvári, sárvári, csepregi és lajta-szent-

niiklósi szabók (1617— 1644.) Szent-György nap után való

A'asárnap választanak akét tudóó jámbor meótereketD

a czéhnek és abban lev mestereknek gondviseljéül.

A debreczeni és nagykárolyi szíjgyártók (1599— 1799.)

* így a szcs, az erszénygyártó, szíjgyártó, kocsigyártó,

esztergályos, asztalos, szabó és tímár czéhet. A mészárosok négy

mestere 1452-ben: Rüppicher Krisztán, Fleischer Jóst, Habermann
Lazarus és Lebesch Miklós. (Id. h.)
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Vízkeresztkor választják a fczchmeátert, a ki azután

maga mellé választ egy (ncollateraliá czéhmeáteih. —
A debreczeni szúcsöknek (1569. és 1584.) úgy a miskolczí

csizmadiáknak is két czéhmesterök volt (öreg éó kiáebb)^

De a legtöbb czéh élén országszerte rendesen csak

egy czéhmester állott (magister cehse, egy helyen ((seu.

prsefectus óimpoóii,^ Zechmeister.)

A czéhmestereket a czéh tagjai, a felavatott meste-

rek évenként (néha két évre) választják szavazattöbbség-

gel az ú. n. czéh napján (évforduló napján), a mely a

legtöbb czéhnél különböz idre esik, hol újévre, víz-

keresztre, rnapjára, úrnap utáni vasárnapra, hol húsvét

másodnapjára, szent György napia, vagy az utána val6

vasárnapok valamelyikére, vagy szent Mihály és más-

szentek ünnepére, vagy karácsony másodnapjára; — hol

még épen csak általánosságban akkorra tzik ki a czéh-

mesterválasztást, ((mikor új bíró és tanács tétetdik)).^

A megválasztott czéhmestert legelbb is a város bírája

és a tanács elibe vitték, a hol esküt tett le, hogy köte-

lességét pontosan fogja teljesíteni.^ — Az alsó-körösi,,

zágrábi és szombathelyi lakatosok (1510—1689) a válasz-

tás után a bíró és tanács éhbe vezették az új czéhmes-

tert, hogy ((az istennek evangéliumára testi kezét tartván^

megesküdjék azon, hogy szorgalmatos légyen, hogy a

mesterséget minden mesteremberekkel híven és minden

A A nagyszombati lakatos czéhnél 1584-bl. Alább még egy-

szer öprMífectus simposii seu ceha?.)) (Bp. egyet, kvtár.)

2 Szombathelyi lakatosok 1621. (Bp. egyet, kvtár.)

« A gyri szabók 1.568—1697.) czéhlevelében következ a

aCzéhmeáter hiti.

Isten kegyelnicdct úgy segélje, teljes szent háromság, bol-

dogasszony és az kegyelmed körösztény hiti, hogy kegyelmed az

böcsüleles czóhnek igazságos törvényt szolgáltat tehetsége sze-

rint, kinek-kinek érdeme szerint. Isten kegyelmedet úgy segélje

s boldogasszony, az kegyelmed körösztény hiti.» (Bp. egyet, kvtár.)
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csalárdság nélkül munkáltatja)).^ A debreczeni szíjgyár-

tók czéhmesterei arra esküdtek, hogy k ((a czéli szabad-

ságinak tehetségek szerint mindenben igazán gondját

viselik, az czéh, eccleáia, és óchola jövedelmét beszol-

gáltatják, ax igazat nem hamióítják, a haniióat nem
igazítják)^. A gyri, komáromi, újvári és esztergomi ötvö-

sök megválasztott új czéhmesterét a tanácsházánál egy

((eskütt polgár kezéni) eskették meg, hogy az munká-

jokhoz való ezüstben valami hamisság avagy csalárdság

ne találtassék és hogy a mestereket minden két hétben

megvizsgálja és az ezüstnek tisztaságát és mér szerszá-

mának igazságát megpróbálja.

Mi volt a czéhmeóterek tiózte éó köteleóócge ?

Egybefoglalva azt mondhatjuk, hogy volt a czéh f-
gondviselje, vezetje, érdekeinek védje, pénztárnoka, a

gyléseken és lakomákon elnöke ; de egyszersmind a

mesterek ellenrzje, munkáik bírálója, a czéh törvényei-

nek re s az ellene vétk bírája. Másrészrl kifelé volt

a czéh képviselje ; a hatósággal és a vásárló közönség-

gel szemben legalább is erkölcsi felelsséggel tartozott

a czéh ügyeit s a mesterek müveit illetleg.

Különösen kötelessége volt a czéhmesternek a czéh

tagjait minden évben legalább ncgyózer (az évnegyedi

ú. n. kántor-napokon), de némely czéhnél minden hónap-

ban egyózer saját házához gylésbe összehívni, a hol a

czéh ügyeit az elnöklete alatt tárgyalták, a felmerült

panaszokat meghallgatták és elintézték, vagy a mint a

lévai csiszárok (1741.) levelében áll: ((az egész czéhben

történt akadályokat, dolgokat és fogyatkozásokat eligazí-

tották)).

Az rnapi körmenet után is összegyltek volt a czéh-

mester házához, (chogy ott a czéh dolga és állapotja fell

beszélgessenek s arról is, ki hogy viselte magát és micsoda

1 U. ott.

1
'\

Komfeld-küni/vtúr. VI. '"^
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íütryatkozás esett vagy botránkozás a czéhbenD. Utána

nagy ebéd következett a czchmesternél ; régebben a czéb

pénztárából ; Mária Terézia óta a mesterek adtak össze

arra egy-egy forintot. Kötelessége volt a ezé limes lernek

minden hónapban, nébol minden két, st egy hétben

egyszer ((kettt vagy bármat a vének közül magához vé-

vén)) a mesterek mhelyeit bejárni, munkájukat megvizs-

gálni s a rosszul dolgozókat megbüntetni. ((Minden mes-

terembernek látogassa és vizsgálja házal, boltját és ko-

moráját, hogy mindeneket jól és igazán munkálkodjanak,

semmi gáncs bennek ne legyen, kinek-kinek az mester-

ségek szerint. »*

Erre a munkavizsgálatra fkép vásárok eltt viseltek

különös gondot. A kassai szíjgyártó czéhböi senkinek sem
volt szabad addig vásárra menni, míg luveit két mester

meg nem nézte. A kassai nyereggyártó czéhben (1461.),

a mely mester liat nyeregnél többet adott el, mindig tar-

tozott megnézetni a czéhmester és még egy (dátó-mes-

ter)) (schaumeister) által. A susztereknek sem volt sza-

bad (1480.) ((bizonyos summa)) ezipt a czéhmesterek

elzetes megtekintése nélkül eladni. Késbb az ilyen

munka-szemlét ü. n. mwlátó-meóterek végezték. Rende-

sen ketten voltak ezek, a kik (pl. a miskolczi csizmadiák-

nál) a czéhmesterrel együtt választattak. A vizsgálatnál

pontosan és részrehajlás nélkül kellett eljárniok, külön-

ben ket büntették. A rossz munkát megbírságolták vagy

elvették és megsemmisítették — vagy mint az állott húst,

a kisebhie sütött zsemlyét, kenyeret szétosztották a sze-

gények közt. — Az ötvösök magok tartoztak ezüst- s

arany-mveiket a czéhmesterhez ((próbára)) vinni, a ki

azokat jónak találván, ráütötte a czéh pecsétjét.-

A czéhmeóter volt a meáteremberek pereó ügi/ei-

* I.rvíii csiszárok és szíj<<várt6k 1741., Nagyszcjiiibati slb.

Iiikalosok iri84-ir)!J->. ílipf eí,-yet". kvtár.)
'^ (}\ön sll>. (itvosök 1329. (Bp. í'g-yet. kvtár.)



19S

nek elá fokú bírája. Nemcsak egymás között folytatott,

<ie minden a mesterségbl, pl. a vevkkel támadt perei-

ket a czéhmester ítélete alá kellett elbb bocsátani s

<ísak azután felebbezhették más bírák eleibe. Mátyás ki-

rály 1480-iki czéh-kiváltságlevelében benne van, hogy

választhassanak czéhmestert, a ki a társaság törvényeit

megtekintse és elvégezze, «hogy senki ükét vagy vala-

melyet közlök semminem okkal az mestersígek

<és munkájokon kivül az város bírája és esküttje avagy

íikármely bírák eleibe is ne kénszeríthesse különben, ha-

nem mikor ez ilyen dolgok az ché-mester által megítél-

tetnek)).^

Némely czéhnél még akkor is koczkázattal járt a

felebbezés, mert ha ott is elvesztette perét, bírságot fize-

tett a czéhmesternek. Sárvár tanácsa pl. ezzel a ponttal

loldja meg a lakatosok czéhlevelét 1677-ben : ((Hogy ha a

fölülmegírí mesterek, szolgájok avagy tanítványok közül

valamely az czéhek törvényével az mesterségök sze-

rint megbüntettetnék, afféle avval a törvénynyel meg nem
elégedvén, ügyeit az város bírája elibe appellálván (amint

törvény szerint meg is cselekedheti), ha az város bírája

is a törvényt azon szerint találja és ítéli, a mint a czéh-

mester találta és ítélte voli : tehát akkor afféle appelláló

tartozik a czéhmesternek és annak alattvalóinak fizetni

1o irtot. A czéhmester azonban — teszik hozzá — más

tön^ényeket az mesterségek kivül ne ítéljen, hanem ha

mi rágalmazások, zajdúlások és szitkok támadnak közöt-

tök avagy útczán, avagy tulajdon házokban, ezeket ma-

gok közt elvégezhetik és az vétkeseket megbüntethetik ;

^egyebeket pedig magunknak tartunk (t. i. a bírónak) a

mi sárvári szabad városunkban. »-

1 Sársári stb. lakatosok czéhlevele 1480-ból, 1659—1677. for-

dításban. (Bp. egyet, kvtái'.)

2 A sárvári lakatosok czéhlevelének 1677-iki pótlása a város-

lanács részérl. (Bp. egyet, kvtár.)



Némely czéhlevélben pénz értékben van kifejezve^

hogy mily összegig bíráskodhat ik a czéh mester (4— 12 írtig)^

a mi körülbelöl megfelel a mai bagatel-bíróság mértéké-

nek.* A komáromi szíjgyártóknál pl. (1692.) ((a ezéhmes-

lernek szabad hatalma volt az többi mesterek közíUt

minden adósságot 12 frlig elvégezni az bíró uram hán-

tása nélkül)).

-

Nagyobb, ú. n, ((czégéres vétket)) — a pataki borbé-

lyok szerint (1610), císzarvas vétket)) — (lopást, gyilkos-

ságot stb.), a mit ma bnügyeknek mondanánk, tartozott

a város bírájának, a vármegyének vagy más illetékes ha-

tóságnak bejelenteni. Az ilyenek elkövetjét kizárták a

czéhbl.^*

* A székesfehérvári stb. szabóknál 4 frt.

- Bp. egyet, kvtár.

'* Erre igen érdekes és jellemz példa olvasható a lüg-

gelékül inellékelt Okirattárban: a nagyszebeni városi tanácsnak
liarniadfokú Ítélet levele egy kolozávdri szabómester bccsületügyí

perében, 1493-ból.

A kolozsvári szabó-czéh egyik mestere, keresztszegí Nyíró

(iyörgy beperelte a hasonló nev kolozsvári polgár Nyíró Györ-

gyöt a kolozsvári bíró eltt, hogy róla azt mondotta az összes

szabómesterek jelenlétében a czéhben, hogy t az akasztófáróí

vágták volna le, melynek a nyoma is meglátszik a nyakán. Az.

alperes azt letelte, hogy tényleg meg akarta akadályozni czéhber

l"öl\élf'l(''t, mert becstelen ember, kirl nem azt mondta, hogy az-

akasztófáról vágták le, hanem azt, hogy már készítették a ((ver-^

fát)) (a karót) számára, melyben Czegléden nyársra húzni akarták,

de jó enibei'ek könyörgése megmentette a halálos büntetéstl.

Továbbá levélhamisítással, csalással, izgatással, lopással stb. vá-

dolta, a mit kész bebizonyítani.

A bíró erre a felperest letartóztatta, de a szabó négy czéh-

mesteiének jótállására kieresztette, azzal az íöllétellel, hogy a

tárgyjilás idejéi-e elöállíTják.

Kiérkezvén a terminus, a szabómester nem jelent meg, a

hí'Iyetl a négy czéhmester valamely bizonyítványát küldölte, a mit

azonbíjn a bíró elégségesnek nem fogadott el. Az alperes pedig

lteles bírói levelekkel Ijízonyította be állílásait. A bíró erre a
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A czéhmester ügyelt fel arra, liogy nem czéhbeli

mesterek ú. n. kontárok vagy liimpellérek ne dolgozza-

nak a város, vagy a czéh hatósága területén. Az ilyenek

munkáját és mszereit rendesen elkobozták, a czéh javára.

A komáromi szíjgyártók, nyergesek, csiszárok és

paizsgyártók czéhlevele szerint: c(ha idegen mestei- jönne

íí városba és valamely házban titkon mivelne, az czéh-

mester tartozik elször a bírónak tudtára adni és azután

bíró akaratjával minden mívét és szerszámát elvegye és

az czéhládában az többiek közönséges szükségekie és

hasznokra eltegye)).^

A czéhmester eltt történt az inasok fogadása, fel-

szabadítása. rizte házánál a czéh ládáját s abban a

<ízéhlevelet, jegyzkönyveket, a mesterek és legények ok-

iratait s a pénzt. A láda rendesen két kulcscsal záró-

dott ; egyiket a czéhmester, a másikat más (pl. a pozsonyi

pékeknél- a legfiatalabb mester) tartotta magánál.

A czéhmesternek tehát széles hatásköre és meglehe-

négy czéhmostert elitélte 10—10 márkára, a miért t a czéhbe föl-

vették, figyelmeztetés ellenére; azért pedig, hogy a perbe avat-

koztak s a felperest helyettesítették, ket a perköltségben is el-

marasztalták.

A négy czéhmester -a bíró ítélete ellen a kolozsvári tanács-

hoz lelebbezett. Ez a 10—10 márka birság alól a czéhmestereket

fölmentette, de a perköltségben elmarasztalta.

Ezzel az ítélettel egyik fél sem elégedvén mcir, mindkét fél

felel»l)ezett a nagyszebeni tanácshoz.

Ez pedig úgy ítélt, hogy mivel kercsztszegi Nyíró György a

kezdett perrel saját becsületét és nem a másét kereste, tehát a

czéhmestereket felmentette úgy a birság. mint a perköltség fize-

tése alól.

(Megjegyzend, hogy a kolozsvári tanács ítélete fcleijbezés

útján úgy került a nagyszebeni tanácshoz, mert akkor még Ko-

lozsvárt is a szász városok közé számították, melyeknek feje és

i'eljebl)viteli törvényszéke a szebeni tanács voll.)

1 Bp. egyet, kvtár 1692-bl.
- 1791. articulnsok a bp. egyet, kvtárljan.
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tselfoglaltatása volt. Hosszas távollétét nehezen nélkü-

lözték. Azért hozták a miskolczi csizmadiák azt a vég-

zést, hogy (iha valahová útjok lenne a czéhmestereknek^

tartoznak magok képekbelit hagyni az öreg mesterembe-
rek közül, 1 frt büntetés alatt)). Ilyen a czéhmestereket

távollétükben helyettesít ((hites öregek)) (kett) válasz-

tását az 1807-iki erdélyi kormányszéki czéhszabály-minta.

is kötelezvé teszi.*

A czéhmesternél tartattak a lakomák (azért méltán^

nevezik t a nagyszombati lakatosok : cxéh vagy lakoma-
meóteréknek). Az ezeken való ellülés (a szó igazi értel-

mében I) a legkellemesebb és nem a legritkábl) hivatalos-

foglalkozások közé tartozott. Hívataloskodása is ezzel

kezddött, a midn megválasztatása után megvendégelte

a czéhet, s ezzel is végzdött, midn az évforduló napján

más czéhmestert választván, ahoz vitték át nagy ünnep-

séggel, zene, öröm-ujongás és versek szavalása mellett a*

ládát s ott csaptak nagy áldomást De joguk volt a czéh-

mestert újra megválasztani ; az új választásnál mellette

(némely czéhszabály értelmében -) még két mester volt

jelölend. Ha nem választatott meg újra, tartozott elszá-

molni s a czéhládát és a czéh vagyonát utódjának átadni.*

Mária Terézia tette kötelezvé a rendes elszámolást és^

azt, hogy a számadás és czéhmesterválasztás a városi

tanács vagy vármegye kiküldöttje (commisariusa) jelen-

létében történjék/*

Végi megjegyzend, hogy czéhmester csak ná ember
lehetett."'

A czéheknek a czéhmesteren kivül más tisztviseli

* L(J. az Okíiiiltí'irhíin.

** Szí'ntkirályszal)a(Jj;i és Vörösberény takácsczéhe 1769-l)öl.

-ÍFip. eí.'-yet. kvtár.)

•' Miskolízi csizmadiák 1754. (U. olt.j

'* .\ pí'sti hakíszok 1775. ('zéhlevoléhon. (U. ott.)

•"• A székcsíV'íiérvári szaldók czótilevele szerint (1617.) U. ott^

J
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is voltak : ú. m. az atyameóter, kct bejáró meóter, két

mwlátó meóter, ózolgáló vagy ifjú nieóter, kulcóoó-meó-

ter eó néhol a cxéh notariiiáa ; végül a legények dékán']^^

vagy dóreg legenyy).

Az atyameóter a legények felett atyáskodó mester, a

legények társaságának elnöke.^ Kötelességét és hivatalát

a gyri szabók 1744-iki czéhlevele így írja körül :

ctTartozik az atyamester minden hónapban a legényeket

maga házához beszólítani és ha új legények találtatnának kö-

zöttök, mindannyiszor az articulusaikat elttök elolvastatni,

hogy senki magát ne menthesse azzal, hogy nem hallotta és

nem értette azok elméjét és valóságát. Tartozik azonban azon

alkalmatossággal minden mesterlegény az ö közönséges ládá-

jokban betenni : az társpohároslegény négy pénzt, az apró

béres mesterlegény pedig két pénzt, hogy t. i. ha közlök
betegségben esik, annak táplálására és szükségeire valót onnéd

kölcsönözhessenek nyavalyásnak, méglcn megtérétteti azon

társaságnak.))

A legények ládáját és (ípörsölyét)), tehát az atya-

mester rizte és kezelte ; de a láda kulcsa a dékánnál

állott."

Hozzá, ((a kit atyjuknak mondottak)), szállottak a

vándorló legények, s kerestetett nekik munkát s addig

l^de legfölebb csak három napig) ellátta ket a legények

ládája terhére étellel-itallal. A munkakeresésben segédke-

zett neki a legények dékánja, a ki sorba járta kor sze-

1 (f^Atyameóter hitt

Isten kegyelmedet úgy segélje, teljes szent háromság, bol-

tlogasszony, és az kegyelmed körösztóny hiti, hogy az nemos
czéhnek javát, hasznát és igazságát mindenben igyekszik nieg-

tartanyi és oltalmaznyi, és az kegyelmed tisztiben és hivataljá-

ban igazán eljár személyválogatás nélkül. Isten kegyelmedet úgy
segélje, boldogasszony és az kegyelmed^körösztény hiti.)) (Bp.

egyet, kvtár.)

2 Kassai csizmadiák. Dr. Tóth L. id. m. 18. 1.
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rint a mestereket * s a kinek szüksége volt reá, ahoz be-

szegödtette. A veszprémi tobakmestereknél (a límárok

egyik faja : ((alutarii vulgo tabakones, tobakmesterek))

1692-ben) pl. (diogylia valamely tobakmesterlegény a vá-

rosija jött, jelentkezett az atyamester bázánál, a ki tar-

tozott az legények dékánjának megjelenteni, az dékán

pedig azt az legényt tartozott a czéhmester házához vinni

és a czéhmester azt a legényt az öreg mesterek közül

annak adta, a ki nála nélkül jobban szkölködött)). így
jártak el a szentendrei tímárok is.

A mesterek felett elnyt adtak a beszegdtetésnél az

özvegy mesternének, vagy az olyan öreg mesternek, a ki

maga mesterségének folytatására elégtelen volna.- Ilyenek

nem létében a mesterek jelentkezése sorrendjében helyez-

ték el mhelybe a legényt.

A helyszerzést néhol munkakeieáó, vagy ú. n. iibe-

járó jneáterek)) végezték,'* mert k járták be, a vándorló

legénynek munkát szerzend, a mestereket.

A dmívlátó meó/erek)) vagy egyszeren alátó-meóíe-

reky> (Schaumeister) a czéhmesterrel együtt vagy nála

nélkül bejárták idközönként (1—4 hétben) egyszer a

mesterek mhelyeit, boltjait és megvizsgálták mveiket.

A czéh jó hírnevének és a vev közönségnek érdekében

történt ez, nehogy valamelyik mester rossz munkával

megszégyenítse a czéhet és megcsalja a vev közön-

.séget

Megvizsgálták a vásárra vitt árúczikkeket is, s fel-

ügyeltek a vásárban az árulás rendjére, a vásárjog gya-

korlására. A |)esti lakatos, órás és púskamves czéh

* ^'.\ ki ;i rzólihf'ii IcgidösehI) inesior leend, inindcneknek

elölte üjiiiíik j-eiideltcssék az mesteri eg"éiiy.» A iiagyszombali

szaljókriál 1022. U. olt.)

'^ (iyöri líikatosok czéln;. 1744. (hp. egyet, kvtár.)

•* Ugyanott c atyamestert é-'i bejáró tncsterín választanak nz

legények igazgatására, 2. pont.
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1701-ben Lipóttól nyert diplomájában tiszta képet nye-

rünk ezeknek az eljárásáról vásárok alkalmával

:

((Minden vásárok idején (igy szól a 13. articulus) a két

Idlö-niCiter emberek a mi mesterségünk részérl valók el-

adandó mnnkájokat megvizsgálják azon okból, hogy a vevók

ne csalatkozzanak, a kiknek tartoznak a vizsgáló pénzt le-

tenni. Ha rósz munkát találnának a városban vagy vásárban,

avagy ha azon vásárt felülhaladnák, ha tovább akarnának
•árulni, mint a ixióár tart, tehát az olyan munka a magistra-

lus segítségével elvétessék és annak egy harmada a magistrá-

tusé, egy harmada a templomé, egy harmada a czéhé legyen.

A purger-lakatcóoknak (t. i. a városbelieknek) áaabad a

váódreló'tt iá árulni, az idegeneknek cáak miután már a

váóár piiblicáltatctt. Ha pedig valamely új lakatos, avagy

puskacsináló mester elsbben, a ki még nem volt, a vásárra

j, a czéhrendtartása szerint tartozik 30 grajczárt, u. m. ke-

reáztel pénzt letenni.))

Ezek ügyeltek a kontárkodó himpellérekre, a há-

zalókra is, kiknek csak vásárok alkalmával, de akkor is

<:sak úgy volt szabad árúlniok. ha árúikat e látó-meste-

rekkel megvizsgáltatták.

Errl a múlt századi pesti házalókra érdekes világot

A'et szabályzat intézkedik

:

((Minthogy történnek ezen nemes Pestvármegyében Iiijii-

pellér lakatosok, a kik ezen városbeli embereket hamissággal

meg szokták csalni és Pest városában házanként munkájo-

kat szokták hordozni, azért ha olyanok tapasztaltatnának, akár-

miném emberek legyenek, ráczck, czigányck és óidök, va-

sárnaponkon kivül eltiltatnak és minden jószágaik elvétetnek,

éá váóárra hozott mnnkájokat iá úgy léázen ázabad árulni,

hogijha a két depiitált látómeátereknek eleiben adván
megvizágálják .

»

*

^ A pesti lakatosok stb. 1701. czéhlevele, melyet 174"2-l)en a

nagykrösi mestereknek atJnak. (Bp. egyet, kvtár.)
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Szc/gúh' nic.ifer vagy ifjú meóter alatt a czéhbe lei*-

utóbb felvett mestert, vagy általában a fiatalabb mestere-

ket értették, a kiknek a ezébben különféle szolgálatokat

kellett teljesíteniök. ccA mikor a czéhmester parancsol

(mondja a miskolczi csizmadia czéhlevél 1754.) a szol-

gáló mester maga dolgát felretévén, megjelenjék a czéb

házánál, ha lo])ás vagy tz támad más ifjú mester is, a

kinek az czéhmester parancsol.)) (9. art.)

Az iíjii mesterek kötelessége volt vasárnap és egyéb
iinne}>napokon az oltár eltt a gyertyákat meggyújtani

és eloltani, a czéhben gyléseknél vagy lakomáknál fel-

szolgálni, az öregebb mesterek felett rködni s ha a bor-

tól eláztanak, ket haza kisérni. Vigyázniok kellett azért

magokra, hogy k józananak maradjanak, ezt a szabályok

kötelességévé tették.

((Mikor czéhet hirdetnek (mondja a gyri szabók

1568. 9. articulusa) vagy lakodalmat avagy vendégséget

tesznek; az ifjú mester az asztalhoz szolgáljon és bort

hordjon és minden egyéb szükségre, az hova szükség, az

mestereknek elmenjen.))^ A lévai csiszároknál is (1741.)

((midn a czéhbeli mesterek mulatságnak okáért egybeit

gyülekeznek, egij vagy kett czéh dolgában fáradozván

az ifjú meóterek közül, tartozik italt hordani és egyét>

szokott szolgálattal is lenni)). ^ A pécsi lakatosoknál (1750.)

crmidn a czéhben ebéd adattatik, akkor az ifjabb mes-

teremberek tartoznak az öregebbeknek udvarolni dó azután
haza iá kiáérni^y. — A lévai borbélyoknál tartozik szol-

gálni és meg nem részegedni, ((hogy az öreg meóterek

meghoroóodván, rajok vigyázhaóóon és másnap mindé-

nekrl számot adhasson^.'*

1 U. ott.

- !'»[). egyet, kvlár. Ugyanígy a nagyszomljati stb. lakato-

sokiiíU íl.584.), inidön ^^simposio íuerint, potum eis adl'erre, et iii

aliis insíTvire teri('t>itur.)) ÍU. ott.)

'^ 1700-liól. Bp. egy. kvtár.
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Feladataik közé tartozott még a beleg mesterek feletfc

virrasztani, sírt ásni, temetésnél a koporsót vinni stb.

Az ifjú mesterek a czéhben mintegy külön társasa^

got alkottak, s késbb külön szabályaik is voltak. A ko-
lozsvári ötvösök 1561-iki szabályai szerint

:

((Az sírásás peniglen az ifjú mesterek gon<Jja legyen és-

ó tisztek
; avagy magok megássák, avagy pénzért ásatják.

Mivel hogy penig ebbe és egyéb szolgálatokban is, kivel az

ifjú mesterek az czéheknek tartoznak, valami fogyatkozás ne-

történjék : az ifjú meóterekiiek mindenha egy elttük járó
legyen, az ki ket az sírásásra és egyéb szolgálatra is reá

intse. Az testet penig magok tartozzanak az ifjú mesterek
az sírhoz vinni és abból magát senki meg ne mentse.)) ^

Az ifjú mesterek elöljáróját ((kiilcáoá-meátery)-ne\í

hívták, mert nála állott a czéhláda második kulcsa.

Az ifjú mesternek meg kellelt becsülni az öreg-

mestereket, hogy azokat ((éktelen és alkalmatlan negédes-

szókkal meg ne bántsa és az czéhbe éktelenül ne ges-

táljon)).

A marosvásárhelyi ötvösök 1632-iki czéhszabálya egye-

bek közt így rendelkezik az ifjú mesterek fell:

((Az ifjú mesterek az öreg mesterek ellen ne zúgolódja-

nak, ellenek ne támadjanak, st azok mind az ülésben s mind
az szólásban elsk légyenek ... ne merje az régi ids mester-

nek szavát szavával avagy magaviseletével megelzni.))

A kolozsvári ázabók czéhében az ifjú meóterek

1678-ban külön szabálvzatot alkottak, mehet 1766-barr

megújíttottak. Ennek 44 szakaszából 18 a sírásásról és-

temetésekrl intézkedik. X többi az külön társaságuk

rendtartásáról szól. Ebbl a társaságból ((meáteraóztali

collatioD^ vagy akiállo collatioy> adásával vált meg az.

^ Ld. az Okirattárban.
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ifjú mester. Ennek megadósa után letl belle aleülf

A sírásás és temetés nagy terhet rótt az ifjú meste-

rekre, sok kellemetlenség- is származott belle ;- úgy hogy

a kolozsvári ó7i't?,3-czéli 1764-ben szerzdést kötött a ko-

lozsvári ((kalandos czéh» társasággal a sírásást illetleg.

Az ((ifjú meóterek)') állását a czéhben érdekesen ^'ilá-

gítja meg a nagyszebeni szabó czéh válasza a kolozsvári

szabók kérdésére az czéhük bels állapotairól 1791-bl.

A czéh tagok egymáshoz való viszányáról ezt mondják:

((Közöttük most is a három rendbéli classis tartozik. U. m.

vadnak öregek, cS személybl állók. Ezek vitán \ adnak a kö^ep-

reiidhcliek, kiknek számok nincs megliatározva. Ezeket köve-

tik a U) személybl álló ifjú hájzaóok, kik is eladandó alkal-

matosságok szcrcnt minden apróság dolgoknak teljesítésére

köteleztetnek, de nevezetesen az ezek között lév novitiatnst

(t. i. újonczságot) tölt (> utolsók folytatják a szolgálato-

kat)) stb.'^

A czéhbeli mesterek tehát a XVIII. század végén kor

szerint megkülönböztetelt rangfokozatban állottak, mely-

nek alsó fokán az aifj meáfei'ekyy. legfelsbb fokán az

((ó'i'eg iiieófcreky) állottak.

A czéh notaríiióa a legritkábban elforduló tisztség.^'

Vezette a jegyzkönyvet, írta a bizonyítványokat, az ina-

sok lanúló levelét, a vándorló legények erkölcsi és egyéb

bizonyítványát, s vezette a czéh levelezését. Régebben

ezt az ú. n. deák végcízte, a kivel külön kellett megalkudni

a levelek taksája felett.

A dekán a legények társulatának élén álló, a legé-

* Az 0. szíiltó ifjú inostcri társaságnak articulusi. Ld. a/ í)k-

íiatl;'irl);m 1078— 17GG-l)ól.

2 Ld. az Okirattárban a kolozsvári ötvös ifjú lucstcrck viszá-

Iví'it HZ ötvös legényekkel lG39-ben egy sírásás alkjdiiiáiiól.

•* Ld. az Okíratt;'irl)íin az 1791-iki kelet során.

'* A niiskolezi csizíiiadiák czéhleveléhcn (17r>4.) (Miililb'tik.
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nyek állal választolt u. n. arcg Icgényy), a ki a legények

és az inasok dolgát igazgatta. Büntet joga is volt a legé-

nyek felelt, lia vétek esett köztök. így a debreczeni szíj-

gyártóknál 2 heti bérrel büntethetett.* Dékánnak különben

a régebbi (XV. sz.) czéhlevelekben magát a czéhmeslert

is nevezték. Mátyás a zágrábi varga czéhnek 1466. adott

privilégiumában azt mondja, hogy minden évben választ-

hatnak c(decanum vei magistrum)). (N. Muz.)

E tisztségek nem voltak minden czéhben egyenlet

számmal betöltve, a czéh nagysága szerint módosultak.

De a fbb tisztségek a kisebb czéhbl sem hiányoztak,

]>1. a rohonczi gombkötk 1642-ben csak kilenczen van-

nak és ezek egyike czéhmeófer, másik atyameáter, a

harmadik bejáró meótei, a negyedik ázolgáló nieóter

(((der Jüngere))). Nagyobb czéhekben minden tisztségre^

tán az egyetlen atyamestert kivéve, egynél többet is vá-

lasztanak.

Megismerkedvén így nagyjából a czéliek igazgatásá-

val, vessünk egy pillantást az bels életökre. Azt hi-

szem legtisztább képel úgy nyerhetünk errl, ha eg}^

mesterségbe lép ifjút végig kisérünk pályafutásán, tanuló-

inassá (apróddá) felvételétl, legénynyé felszabadulásán,,

vándorlásán keresztül, mesterré felavatásáig, azaz czéhbe

lépéséig s azon túl.

Tanuló inast 10 — 12 éves korában fogadtak fel a mes-

terek, leggyakrabban 3—4, de némely mesterségnél, pL
az ötvösöknél, úgy a kassai könyvkötknél (1705.), ha

ifjú volt, öt-hat esztendre, ugyancsak a kassai kalmárok

czéhénél (a XVII. sz. elején) ((nyolcz avagy hét és leg-

alább hat esztendre)). — Két-három heti próbaidt en-

gedtek neki elbb a mesternél, hogy lássa, tetszik-e neki

a hely és a mesterség. Annak elteltével mestere a czéh-

^ Bp. egyet. kvt.



mester elibe vitte ((atyafiaival avagy egyéb tisztességes

emberekkel, a kik meg tudják mondani, hogy micsoda

nemzet és hogy igaz ágyból való-e ?í) Mert arra nagy

súlyt fektettek, hogy csak törvényes házasságból szárma-

zót fogadjanak fel. Fel kellett azért mutatnia iiemzetáécj-

levelct (keresztlevelet).^ Azonfelül c(két tisztességbeli sze-

iTiélynek)) kezességet kellett érte vállalnia, hogy szeg-
dött esztendeit kitöltendi. A pozsonyi pékeknél (1791.)

3'2 frt erejéig kellett érte két mesternek kezességet vál-

lalnia ;
— a kassai molnárok- és ácsoknál (1669.) 12 frtig,

hogy ha elszökik, legyen kin a bírságot és az esetleges

kárt meo-venniök.

Az inas a mesterségre szegdtetésnél a czébládába

felvételi díjat fizetett (48 pénzt Kassán, 2 frtot a mis-

kolczi csizmadiáknál, 3 frtot a kolozsvári asztaloknál

1659-ben) és tartozott a szegdtetknek áldomással, pL

<(egy pint borral és egy pecsenyével)), vagy másutt az

mesterével együtt adott az egész czéhnek két tál étket

és két pint bort)).-

Fizetése alig volt, csupán ruházatot kapott, de azt is

-csak néhol és szken. A kolozsvári ötvös-czéhben (1561.)

az inas az els két esztendben a sarun kivül maga tar-

tozott magát ruházni. Az utolsó két esztendben mestere

ruházta. Így volt ez a marosvásárhelyi ötvös-czéhben

is ( 16o2 ). 180r)-ben az utolsó két esztendben lábbelit is

maga vett az inas.** A gyri szabóknál (1613.) a váóár-

niiveó inaó kaf)ott 3 esztendre egy végig bélelt morvái

vagy szakolczai dolmányt, két nadrágot (akár aha, akár

morvái posztóból), egy-egy {)ár fehér ruhát, lábbelire

hívenként egy forintot ; a ki négy évig szolgált, két dol-

* Ld. az Okírattárhaii eg-y szász szal)óinas sziilctósi l)izo-

iiyítványát a XVI. sz. elejérl.
'^ Kassai jiiolnárok id. ir). ."»1. és goiribkötí'iknél 54. I. Jakal) E.

Kolozsvár tört. (Jkl III. 347.

'^ Ld. az \:^\\.. lf;:'.2. ós IS0.5-iki czrhszahálviazOkíratlárhan,
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Hiányt és két nadrágot. A váltómíveó inaó fizetése volt

:

4\ét béleletlen morvái mente kapocsra, szrsinórra ; félig-

ííélelt morvái dolmány, vászonnal, kapocsra ; nadrág^
egy-egy fehér ruha és lábbeli. De ezeket aztán nálok

nemcsak a mhelyben kellett megérdemelniök, hanem
-tartoztak nyaranként réózaratáóáaU mesterök javára.

Ha az inas megszökött, de harmadnap múlva vissza-

jött, birságot fizetett a czéhnek (a kassai gombkötöknél
1 frtot), hogy ha egy negyedév múlva jött vissza, újon-

nan kellett beszegdnie. Ha pedig a kezesek a szökevény

inast teljességgel nem tudták elállítani, ket bírságol-

lak meg tíz forintig.^

Míg az inas tanulási idejét, vagy a mint (a nemesi

-szolgálat legalsó fokán álló ifjak neve után) mondották,

<(apró- vagy apród-éveit)) el nem töltötte, nem volt sza-

bad mesterét elhagynia
; legfelebb ha nagy oka volt rá,

a mit tartozott jótállója által a czéhmesternek bejelen-

leni, a ki megvizsgálta az ügyet s ha jogosnak Ítélte a

panaszt, akkor más mesterhez adta (de ez nagy-ritkán

történt). A mester elvben tartozott ugyan jól bánni vele,

<de az inasnak is meghagyta a czéhszabály, hogy c(az

szidalmat elszenvedje)), hozzá tette ugyan, hogy (laz gazda

is magát megmértékelje, mert az mód ázerint való ózitko-

kért az inaó uiát el nem hagijhatja)).-

Ha a mester meghalt, az inas az özvegynél maradt,

csak tanuló évei utolsó negyedére adták más mesterhez.

Az inas nem csupán a mesterség, de a házi teendk
körül is segédkezett a mesterné asszonyomnak s a ház-

népnek. Föltétlen engedelmességgel tartozott nemcsak a

mester és mesterné, de a legények parancsai! is teljesí-

leni. A pozsonyi pékeknél pl. az inas köteles volt a házi

^ Kassai goml)köiök id m. .")4. 1.

- Debreczoní, nagykárolyi szíjg-yái-túk l.V.)í>— 17!)9. (R[). egyet.

Ivönyviár.)



208

munkát, mint vízhordást, favái>ást és behordást, seprést

és mindent, a mit a mester és mesterné vagy a legénvek
parancsolnak, megtenni ; ellenkez esetben megbüntet-
ték.^ Tisztességtudónak, illedelmesnek és vallásosnak kel-

lett lennie. Reggel és este asztal eltt és után imádkoz-

nia kellett s ünnepnapokon, ha a mester megengedte,,

templomba mennie. — Az utczán vagy a házban illedel-

mesen kellett magát viselnie és köszönni kala[) levéve

minden pékmesternek, mesternének, legénynek s mindem
tisztességes embernek. A mit a mestertl vagy mesterné-

ti a legényekre hallott, azt nem volt szabad kifecseg-

nie ; de a mit a legények beszéltek a mesterre vagy ház-

népére, azt kötelessége volt besúgnia, «hogy jó házi béke

tartassék)).

Fkelléke volt a megbízhatóság. Egy krajczár ér-
nek eltulajdonítása miatt elcsapták. A komáromi ötvösök-

nél, ha az inast lopáson érték: inastársai ütöttek rajta

kettt-kettt s azután békével elbocsátották. Ha a legé-

nyekrl tudott valami csalárdságot, (pl. hogy a péklegé-

nyek a zsemlyét a házból titkos helyre hordják) tartozott

elcsapatás terhe alatt megjelenteni.

-

Ha szerencsésen kitöltötte az apród-esztendei U
mestere tartozott t a czéhmester, jótállói és a többi be-

csületes mesterek eltt a czéhben felózabadítaui. Ez.

bizonyos ünnepiességgel, a kinyitott czéhláda eltt töi-

tént, a midn hálát kellett adnia elször istennek, hogy

kitanulhatott, azután mesterének a tanításért s a keze-

seknek a jótállásért. — A czéhbe ekkor tanuló-levelének '^

1 P^^yik kolozsvári czéhben az is kötelessége volt, Iiogy szoiii-

lííitonként a mesterné asszony lál)át inegmossa ("de csak térdig,

IV'Ijehl) ne nyúlkálj, mert megbüntetnek értew — mondja a rend-
szabály.)

-A pozsonyi és nyitrai pékeknél (1791.) az inasokra vonat-
kozó "Autdün^ungsartickeb) (Bp. egyet, kvtár.)

•* Egy kolozsvári szabóinas tanuló-levelét (inas esztendei ki-

tolléséról) Id. az Okirattárban lG:)!)-ból. A marosvásárhelyi laka-
lo^-iiia^-ok fV'lszabaditó-levcJr n. ott IHOU-ból.
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kiállításáért s a pecsét ráütéseért bizonyos összeget fize-

tett. i25 pénz, 1—2 írt.) A pozsonyi pékeknél ennek meg-
váltására még négy hétig ingyen (heti bér nélKül) kellett

dolgoznia.

A felszabadításkor a mester ellátta az iljú legényt

ruhával s itt-ott némi kevés költséggel, s az áldomást is

(a mi nélkül ez sem történhetett) a mester fizette : (laz

legénynek értéke szeiint)).

A felszabadulás forduló pontot képezett a mester-

ségre készül itjú életében. — Az volt az érettségi

vizsgája, a mely után más színben látta ragyogni a fényes

napvilágot. Többé nem volt szabad inassal barátkoznia,

1—2 heti bérének elvesztése terhe alatt; késbb, t. i. fél-

évi apród-bereóóég után, ha társlegény akart lenni (a mi

több fizetéssel járt), be kellett lépnie a legények társasá-

gába, azaz ú. n. tárópoharat adni. Ez Debreczenben

és Nagykáiolyban a szíjgyártóknál három tál ételbl, egy

kappanból és tizenkét itcze borból állott.

A felszabadítás csak az inasságból való kilépés, — a

valódi legénynyé avatás azonban a tárópohár elköltése

volt. Ez nagy ünnepiességgel ment végbe.

A felavatandó keresztanyát és keresztatyát szokott

volt magának választani, a kik a legénynyé avatásnál mel-

lette állottak. A míg az új legény társpoharát itta, két

mesterlegény egy tányért tartott kétfell az álla alatt.

A marosvásárhelyi gombkötknél egy koszorús leány tar-

tott feje fölé egy ezüst kávára kötött virágfüzéjt, a míg

ékes köszönt mellett 3 pohár bort ürített, egyet az országa

másikat a város, harmadikat a czéh jóvoltáért. A i-ácz-

kevei ifjú molnár czéhnél (1729.) a társpohár iváskor ((az

elst a koronás királyéit, a másodikat Prinz Eugenius

kegyelmes földesurokért. a harmadikat a fczéhnek f(>

czéhmestereért, a következket az ó czéhmesterért (mert

ó és új molnár czéh volt ott), az új és ó atyamesterekért,

az új és ó bejáró mesteréri, majd a nemes czéhnek meg-

Kornfeld-kÜHyvtár. VI. ^^
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maradásáért ürítette ; — magok közül is t. i. mindenik

mesterlegényért tartozott egy-egy középszer klázli bort

elkölteni í).^ — Tehát kilencz pohárral addig, míg a legé-

nyekre került a sor s legenytársaiért még legalábh

10—l-öt. Ügy hogy mikorra a hivatalos társpoharakat

végig itta, valószínleg egészen el volt készülve s nem
sokat bánta már a felavatásnak azt a durva módját sem,

melyet a marosvásárhelyi kordoványosok (oláh tímárok)

alkalmaztak : három arczülcsapással tisztelvén meg az

ünnepeltet, inas korában elkövetett gonoszságaiért s arra

való emlékeztetésért. hogy a czéh ügyéért el kell szen-

vedni a fájdalmakat is.-

A leiiénvek a felavatáskor választott keresztszülkkel

a viszonyt tovább is fen tartották és újévi ajándékkal tisz-

telték meg ket. A debreczeni és nagykárolyi szíjgyártó

legény a mesterek közül választott atijjoknak egy süve-

get és egy hüvely prágai kést, anyjuknak pedig egy

kordovány czipellést és egy prágai hvely-kést, ha j)edig

leányuk volt. a /eánynak egy karmasin sarut, és szintén

egy hvely-kést (zsebkést) tartozott adni. Az ajándék be-

vitelekor azonban ((atyjok és anyjok látván az mester-

legényeknek hozzájok való szereteteket, k is az be-

esületökért tartoztak a legényeknek egy vacsorát, ú. m.

négy tál étket, az mellé a vacsora mellé elégséges bort

adni ; vacsora után, ha az legény atyafiak még továbl)

akartak mulatni, magok pénzén kellelt bort hozatniok)).*'

Az atyamesternek is adott újévi ajándékot a legények

társasága, ú. m. egy aranyat, egy pár karmasin csizmát ;

s ezért az atvamester is tartozott megvendégelni ket.'*

^ Mat/d/C) Ist\;'in : l{;'ir'/.k('\ ei Okiiuniyhn', Sy.ékcsfchórvár.

1888. 21:í.

- Századok 1878. 1)7. 1. l^-h-lci Islv. : A m. -vásárhelyi czélick

házi szokásairól.

•* lip. egyel, kvtár.

'* Lévai í)orl)élvok 1700. {['
. oU

.)
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A legények a czéh kebelében külön szervezett társasá-

got alkottak, a kiknek külön szabályaik is voltak már a

XVI. század elejétl, melyek meghatározták és körülírták

jogaikat és kötelességeiket.^ Saját külön elöljárójuk volt,

az ú. n. atyanieóter (^az atya, der Vatei*), a ki gylései-

kéin elnökölt, a vándorlegényeket elszállásolta a szálló-

lielyen (herberg), a legények társládáját és iratait rizte.

Ezt a legények, maguk választották az öreg mesterek

közül. Köz vet étlen elöljárójuk volt még a két általuk vá-

lasztott (LÖreg legénye) vagy (cdekámy^ a kiknek engedel-

meskedni tartoztak. Volt külön táróládájuk, pénztáruk

(pix). melybe idközönként befizettek s a birságokat

gyjtötték. Ebbl aztán betegtársaikat segítették s egyéb

czélokra költöttek. Rendes gyléseket tartottak s némi

önkormányzati jogokat gyakoroltak A mesterek is válasz-

tottak közéjök két ellenrz mestert, a kik nleülóki) (Bei-

sitzer) nevet viseltek.- ISO.l-ben ezeket nevezi a czéhsza-

bály ^(bejáró nieóteny- ekne\C'^

A leiavatott, immár ü. n. tárópohároá legény lészt

vett a legények gyléseiben s jogaik gyakorlatában, az

atyamester és dékánok választásában. Kötelesek voltak

két három-négy hétben egyszer az atyamester házához

összegylni s ládájokba jiiindannyiszor egy-egy meghatá-

rozott összeget, pl. egy-egy pénzt betenni. — Fegyvere-

sen vagy késsel avagy csak pálczával is bemenni az atya-

mester házához, a czéhszabályok felolvasása alatt beszél-

getni,"* vagy durczásan dol)ni a pénzt az asztalra, vagy

1 Ld. az Okírattárl)an a kolozsvári szabó-legények és inasok

í>ziiliályzatát 1502-1)01 és 1,554-1)01: az ötvös-leííények és inasok

szabályzatát 1532-bl és 1640-bl.
2 Ld. az Okirattárban a kolozsvári ölvös-legények 1532. sza-

bályában.
•* Ld. az Okirattárban.

* A kassai takácsoknál 1429-ben és a kassai gombkötknél

€gy font viaszszal büntették. ld. m. 57. l.

14*
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éj>en az asztalra ütni, az elöljárók s mesterek iránt ma-
gokat tiszteletlenül viselni : szigorúan, bírság terhe alatt

tilos volt. — (íA veszekedéseket, kiáltozásokat és vörsöngé-

seket okozó legények)) s a kik a mestereket meg nem
becsülik, 20—40 krra, nagyobb vétekért 2 írtra büntettet-

tek, czégéres vétekért (gyilkosság, paráznaság, hamis-

eskü és tolvajság miatt) az illetékes bíróságnak adattak át.

A czéliek a tisztességes magaviseletre és erkölcsös^

életre nagygondot foidítottak A kassai takácsok 1429-iki

levele már szigorúan tiltja a legényeknek nemcsak a bo-

rozás közben való rakonczátlanságot, de az akkor Kassán

már divatozó koczka- éd kártyajátékot iá (Spielkarten

oder W'ürfl).*

Dologtev napon tilos volt az utczán való sétálás, más-

ember mhelyébe abból a czélból való ellátogatás, hogy

legénytársait korcsmára csalja. Az elcsaló 1 frtra, az el-

csábított csak 24 krra büntettetett.^ Este korán, télen 9,

nyáron 10 órakor otthon kellett mindenkinek lennie, az.

ez ellen vét elször 15, másodszor 30 krra és így tovább

büntettetett, a legények ládájába. Szigorúan tiltották «a

tisztátalan avagy rossz személyekkel való társalkodást)), a

házon kivül való hálást. A lévai borbélyok a legényt, c(ha

az ura házánál nem hálna, elsbben egy, aztán két, har-

madszor három forintra büntették, s ha többször is cse-

lekszi, elcsapatlassék s menjen dolgára)).'* — ((Ha vala-

mely legény hálótársat tisztesség nélkül való módon tar-

tani találtatik, aíTéle egy mesternél se szolgálhasson, lia-

nem teljességgel eleresztessék a szolgálattól, valamíg meg
nem jobbítja életét.;/* Ha valamely legényt lopáson ér-

1 A kassai várí>s ItrhóI a Tört. Tárt)an közli ilj. Keinriiy

Lajos.
'^ Mária Terézia wmh'AeUi szerint a s/.ontkirályszabadjai taká-

csoknál, ílip. í'gvct. kvlái.)
=« 17íK)-l)ól. iílij). eg\et. kvlár.)
4 Sárvári ós komenosalji lakatosok 1480—1677. (Hp. ogy.

köm \ tár.)
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lek : legénytársaival üttetlek rá 3— 3-at s aztán elbocsá-

tották.*

Ha a czéhszabályok egynémely intézkedése mosolyra

kelt is a viszonyok és idk változtával bennünket, lia a

nagy ivásokat és evéseket, melyek miatt a czeli neve

méltán ccnomen et omen))-né vált, elítéljük is : midn a

niunkálkodáóra vonatkozó intézkedéseket olvassuk s a

kötelez munkaidt a kora hajnaltól a kés estéig látjuk

megállapítva, lehetetlen, hogy a tisztelet érzete ne ve-

gyüljön régi iparosainkra való emlékezésünkbe, s hogy

-el ne ismerjük azt, hogy honfitársaink közül a legmun-

kásabb, a legtöbbet dolgozó osztály századokon keresz-

tül kétségkívül az iparosoké, a mesterembereké volt.

A komáromi csiszárok reggel három órakor kezdik a

munkát s este gyertyavilágnál nyolcz ójáig mívelnek ; aki

íiz inasok s legények közül 3 órakor fel nem kél a mun-
kára, annak a mester ((fölöstökömmel)) nem tartozik.*'^

A kassai könyvkötknél a legény nyáron négy órakor kél

fel a munkára és dolgozik kilencz óráig, télen pedig

három órakor felkelvén, estvéli tíz óráig munkálkodni

tartozik. — Májia Terézia rendelete enyhíti némileg e

szerfeletti erfeszítést. eJi-endelvén ((hogy a mesterlegé-

nyek egész esztend által, nem várván azt, hogy mestere

felköltse, világot gyújtson, vagy tüzet éleszszen, az mun-

kához leggel öt órakor hozzá kezdjen és azt el)éd után

is nem elbb, hanem estvéli nyolcz órakor félben hagyni

köteleztetnek.))*^

Az egyedüli pihen a vasárnap és más ünnep. —
<iKorheh)-hétfb:> (Blau Montag, a mit a magyar czéhek

«pIoven vagy plabun-montag))-nak is liittak) tartani, a m-
helyben heverészni : szigorúan bírság alatt tiltatott, (30—

^ A í^yríri ötvösöknél. (IJ. ott.)

*-i lG92-bl. (t:. otl.)

'^ Szentkirályszahadjai takácsok. 1772. pótlás. (U. oll.)
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40 kr. bünlelés s harmadszor a czéli elölt bevádoltatás

mellett.) Fizetésök pedig nagyon szerény volt s azt a

mestereknek önkényesen javítani nem volt szabad.*

A legénynek mesterré való elléptetéséhez föltételül

szabták a czéhtörvények a vándorláát.

A miskolczi csizmadia-mesterektl megkívánták, hogy

((elsbben két esztendeig bujdossanak s azután tartoznak

még egy mesteresztendt kitölteni.))

A legtöbb czéhnél három esztendei vándorlást köve-

teltek. A pozsonyi pékek azt is megkívánták, hogy egy

évig az osztják örökös tartományokban vándoroljon a

mesleijelölt.- Az erdélyi szászok elnyt adtak annak, a ki

Németországban vándorolt.

Némely czéhek nem kívánták meg szigorúan a ván-

dorlást, de az ilyenek a czéhbe felvételnél külön is fizet-

tek a czéh taksán felül (pl. a gyri szabóknál 1613-ban

8 frtot.)^

Ha vándorló legény jött a városba, a hol szállóhely

(Herberg) volt, oda ment ; a hol nem, oii az atyamester-

hez, a ki 1— 3 napig magánál tartotta s azalatt a dékán

által helyet kerestetett számára. Elszegdvén, tartózott

ott legalább két dlátó heteh szolgálni s azután, ha úgy
tetszett, más mesterhez szegdhetett tetszése szerint, de

attól aztán odébb nem áWhsiíoíi két IieH felmondáó e\öü.

Sátoros-ünnep vagy vásár eltt 3—4 héttel nem hagyhatta

el mestere mhelyét. — Ha munkát talált, tartozott a

legények legels gyülekezetében aa legénijek óxámáhan
kó'níjvben magát beíratni, letévén a legények ládájában

1 Kassán pl. a X\ 11. században a gonibköl legények heli

bérc 48, a csizinadiáké 25 pénz, az crszénygyárlók évi bére

%') írt volt.

- oDass or in don k. k. Erblandcn diircli cin .lalii- go-

wanderl./)
•* P>p. egyet, kvlár.

I
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11 krt.»^ Ezt felvételi pénznek (aAiiflag-geldo-nek) nevez-

ték. Ha még meg nem adta volna másutt a társpoliarat.

itt kellett megadnia : ha azonban arról bizonyságlevele

volt és igaz czéhben tanúit, neki tartoztak a legények

((tiáztcló pohárrab). -

A mesterek ládájában összegylt pénzbl régebben

nemcsak a betegek segélyezésére és más jótékonysági

czélra áldoztak, hanem lakomákat is rendeztek. Ezt Mária

Terézia megtiltotta s azóta a ládának, nem mint azeltt

kelt, de három kulcsa volt, egyik a czéh commissariusá-

nál, másik a czéh- vagy atyamesternél, harmadik a leg-

öregebb legénynél állott.

Beteg legény felett 2—2 társa felváltva rködött s

ha meghalt, temetésén nemcsak a legények, de a meste-

rek is mind megjelentek.

Sok aprólékos intézkedések foglaltatnak még ezeken

kivül a legényekrl a czéhszabályokban és a legények

külön szabályaiban, a mesterségek külön ágai szerint ; de

azokra kiterjeszkedni nem lehet feladatunk. E helyett ide

iktatunk egy a maga nemében páratlan rendszabályt, a

mely érdekesen megvilágít a felszabadult inas, illetleg

legény kötelességét, bepillantást enged a legény és mes-

tere között fennálló viszonyba s nagyon érdekesen írja le

a vándorló legény fogadtatásának s munkakeresésének

ceremóniáját

A sárvári lakatosoknál (1G77.)

Az czéhheli incióoknak föh^abadétáöokbaii való mód- éó rend-

tartáó.

lm az Isten, úgymond, te neked az te esztenddet ki

engedte töltened, elsben azért mi légyen az te hivatalod ez-

után, vedd eszedben. Legelsben, hogy inassal barátságodat

* Mária Terézia rendelete szerint.

'- Lévai fífombtíötlí 1700. Bp. egyel, kvtár.)
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ne tartsad, hanem míves legénynyel, mert ha inassal tartod

barátságodat, hát legelsben egy heti bérrel, másodszor két

heti bérrel büntetnek, hanem ha szegény loszen is az te tár-

sod, meg ne ntáld, hanem az kit lácz jó erkölcsben és jámbor

életben foglalta magát, azzal tarts az te barátságodat, tisz-

tesség szerint is járj együtt vele; az ki pedig feslett erkölcs

lészen, barátságodat ne tartsad vele, se ne járj együtt vele :

mert ha ezt meglátják az legének, két heti bérrel büntet-

nek meg.

Továbbá az is kivántatik tled, hogy mikor nrad otthon

nem lészen, pnsztán az házát ne hadjad. Ha inassá nem lészen

nradnak, tehát az miszert szépen helére rakjad, és ha mikor

mnnka leszik (ígyl) és látod az mnnkálódó miszert széllel he-

verdni, minduntalan fölvegyed ; mert ha föl nem veszed, az

te urad igen bánja azt.

Azért ez is az te hivatalod: mikor innep esik, az príedi-

catiórúl hazajösz, akármikor legyen, vagy ebéden, vagy vacso-

rán, otthon megvárjad az ebídet és vacsorát, mert neheztel az

mester házonként kerestetni és útczánkénl.

Más az, hogy ételben válogató ne légy, mert néha lehet

az fzetik, s néha nem, hanem egygyiigy és szófogadó légy.

Az hol pedig ismer és jó mester embernél léssz, tehát

trj. ha kevesebbet fizet is az heti bérnél, ne gondolj véle,

csak tanulj.

Ha valami oUy marhát hoznak az te uradnak házához,

tehát el ne küldjed onnénd, hanem az uradnak megmondjad:

Uram ilyen marhát hoztanak, ha kegyelmed megveszi. Ha

pediglen urad otthon nem lészen, tehát asszonyodnak tartozol

megmondani. Ha az asszonyod azt mondja, hogy nincsen itt-

hon az uram, hanem vedd meg, és ha urad haza megyén,

mond meg néki: illyen marhát vettem Uram, ha kegyelmed

magának akarja venni, az én pénzemet kegyelmed adja meg;

ha pedig az urad meg nem adja az árát, tied légyen.

Ha mikor uradat el akarod hadni. búcsú vétel nélkül

nradtúl el ne menj, hanem \i^y következzél el az te uradtúl :

l ram kegyelmed én nékem megbocsásson mert én míh-szokás

szerénl két hétig búcsúi veszek kegyelmedti, azért vala-

honnénd találkozik valamely jámbor atyaíi kegyelmedhöz.
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megfogadgya kegyelmed, mert én eligyekezem és kegyel-

medet elhagyom. Azért az két hét eltelvén, tartozol az te

uradnak illyen mondással: Uram kogyelmedhöz válaszom volna,

kegyelmed én nékem megbocsásson, ha úgy nem szolgálhattam

volna kegyelmedet, mint az kegyelmed kívánsága lett volna,

vagy asszonyomnak ö kegyelmének, vagy az kegyelmed gyer-

mekinek, kegyelmed én nekem megbocsásson.

Továbbá ez is az te hivatalod atyámfia, hogy mikor el

íikarsz menni az te uradtúl, az te tarisznyádbúi kitöltsd az te

portékádot az asztalra, ezt mondván: im látja kegyelmed az

mi az én tarisznyámban vagy (ígijl), enyim; — annak utánna
is igyekezem kegyelmeteknek szolgálni.

Az meg levén, az te uradnak és asszonyodnak kezét fogd

és az hová más jámbor mesteremberhez mégy, tehát elsben
az atijanieóterhöz szállj, tisztességes köszönettel bemenj az

atyamester házához, kezét fogd az atyamesternek és feleségi-

nek, mondván : kegyelmed én nékem szállást adgyon egy ke-

vés ideig, míg mívet kereshetek, mert illyen míves legén va-

gyok. Azért ha szolgája van az atyamesternek, küldgyö(i) el

az dékánhoz és az dékán eljön tehozzád, és az dékánnak
illyenképpen szólj, de föl ne kelj elöttö. mert ha föl kelsz, egy
heti bér lészen büntetése annak. Az dékán megkérdi illyen szó-

val tetüled. hogy mellik az az atyafi, az ki minket az mi jám-

bor m(^ster urunk házához hívott, és jött, ki volna az a jám-

bor atyafi.^ Te arra azt feleled: én vagyok. — Továbbá ismeg

az dékán azt mondgya: mégis az jámbor atyafiak én velem

egyetemben azt kérdik; hogy mely városban tanúit atyafiúsá-

got? Te meg mondgyad erre az dékán szavára így felelvén,

az helet mondgyad az hol tanúitál. Az dékán megint azt

kérdi: tisztölendö jámbor atyafii mégis azt kérdik az jámbor
atyafiak én velem egyetemben: micsoda míves legényekkel

vándoUüttál ? — Te azt feleld arra: tisztölend jámbor atya-

fiakkal és tisztességbeli jámbor atyafiakkal. Mégis azt kérdi

tovább az dékán: tisztölend jámbor atyafi! mégis azt kérde-

tik az jámbor atyafiak én velem, hogy mért hivattál bennün-

ket ide? Te azt feleld jámbor atyafiak azért, hogy az ti mív-

szokástok szerént én nékem mívet keressen kegyelmetek. És

az a szó meglévén, mindgyári fölkelj, és azoknak kezeket
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fogd, és moiidgyad e szót, és liozass egy meszel bort és egy
pénz árra pereczet. Azonközben elmennek míhet keresni, és ha
hozzád vissza jönnek, ismeg megköszönynyed nekik.

Azért mikor uradhoz bémégy, tisztességes köszönyettel

menj be, kézit fogd uradnak elsben, annak utánna asszo-

nyodnak és szolga-társadat ajánlod mint királi városon lako-

zóknak.

Ha penig olly szemíllel esik vándollásod, az ki nem a/on-

beli czéhöz tartozandó, tehát az városban be ne menjetek egy-

szersmind az kapun, hanem vagy hátra maradj, avagy más
kapun menj az városban, mert ha észreveszik az legények,

hogy különb (t. i. más) rendbéli legény volt útitársod, két-

heti bírrel büntetnek meg.

Továbbá ha uradnak marhája meghalna, akármi legyen

az, hozzá ne nyúlj; se ne vonnyad meg, az kötelihez se nyúlj,

mert az czéböl kivettetödl ilyen dologért.

Ha pediglen ebet meghajtasz, vagy macskát megütnél, és

az(jk kezed miatt megdöglenének, ezért is kivettetöl az czébül.

Ha embert visznek akasztani is, s ha reá hajtanának, semmi-

hez ne nyúlj, csak nézd, mert ha hozzányúlsz, kivettötöl az

czébl, semmi heled és böcsületed nem lészen, etc.

A mesterlegény, ha vándoiló éveit eltöltötte s mes-

terségét kitanulta, kérhette mesterré avatását s a czéhbe

való felvételét. E czélból a czéhmesternél kellett jelent-

keznie, bizonyítványai (keresztlevél, tanuló levele, ván-

dorló könyve, erkölcsi bizonyítványa) elmutatásával, az-

után a városban a magistralustól polgárjogot kellett sze-

reznie,* mezvárosban vagy falun a földesúrtól letelepe-

dési jogot kérnie ;- azután remeket készítenie, végi két

mesterebédet adnia : egyiket a remek készítése után a

czéhbe való felvételkoi- (kió ineóteraá£,tal), a másikat

i A kolí)Zsvnri ölvös-czéli Ki.T). Jegyzkönyvét Id ;i/ Okíral-

1 árban.
'^ Tolníjj halászok 1775.



egy év múlva (öreg vagy nagy nieótera áztál). Végi a

a czéhtaksát, mely nagyobb összeget lelt (hat—harmincz

frtot) tartozott egy vagy kél részletben lefizetni.*

Ezek voltak az általános kívánalmak. A részletekre

nézve felvilágosítást nyerhetünk a nagyázombati szabó

czéh 162*2-böl való levelének 19. articulusából, a mely
szerint :

—
aMidii valaki a:2 nieterlegéiiyek köjzül a:s cjséhbeji

akarná magát íratni, mindeneknek eltte kívántatik, hogy
elször váras tagjává legyen: annak utánna az czéhmester tar-

tozik neki egy bizonyos napot hadni, mely napon jelen legyen

minden igasságával és bizonságival. A:z czéhbe menetelben
való ó^okáá penig éó törvény imea, hogy legislegelször az

mesterségének bizonság-levelét megmutassa, és megbizo-

nyítsa, hogy az czéhnek bizonyos helyén és jámbor tökélletes

mesternél tanulta az mesterségét, és hogy az ó apró-esz-

tendeit éppen és teljességesen jámborul kitöltötte, és hogy
mind nemzetségének, s mind penig atyjának és anyjának tisz-

tességbeli voltokat megbizonyítsa, annak utánna az czéh ládá-

jában hat forintot, mely az társaság pénzi, és négy funt viaszát

adjon ; ezeknek utánna tartozik remeket készíteni. — Az mes-

terek penig mindaddig az czéhmester házánál tartoznak lenni,

valamíg az az ifjú mester az mesterségének megmutatását

mindenképpen el nem végezi, kiknek ugyanazon új mester

ételt és italt tartozik adni.))

A lévai gombköt-czéh levelének 13. articulusa így

folytatja

:

((A mester-remek csinálása után, váltsa föl a czéhet, és-

ha föladják neki a czéhet, tartozik a czéhben két forinttal, és

két pint borral, és ugyanakkor tartozik a czéhnek egy colla-

tiöval, a melyben három tál étek legyen, az szabad aka-

ratja szerint és ehhez adjon nyolczvan pénzt, és egy pint bort;

1 Megkívánták legtöbl) helyen azi is, hogy netten legyen ;

—
Körniöczön, a kovács czéhnél azt is, hogy «von rechter Deiitácher

Nation geborn óeiy>. (Nemz. Muz.i
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ixv. ilji'i nit'sU'r ptnliii tartozik a czéiK^k minden szoli^álattal.

valamiben kévánlatik, niívmint kapu-áUdóáal, é^i halott-hcr-

düAAül eto)

uAnnaknlánna cgij e,\:zteiid alaít feleáéget v^eiinj, és az
lueótereknek liózteó.sége.s ebédet tartozik adni, mely ebédre

az lue.sterek feleóégc.ytcl menjenek. Az asztalnál ponií»- az

ifjú mesterek tartoznak íbri>olódni, és minden jó szolgálatnak

tisztit mei> mulatni, valamíi* az ebéd el nem végeztetik. Ha
penig az nj mester egy esztend alatt meg nem házasodnék,

tahát mesterségének munkája megtiltassék. Ha penig az mes-

terek közül valaki ez ilyen ebédet haragból avagy nem jó

akaratból adná, tehát az több mesterektl ugyan mégis reá

<'rltessék, de ilyen okkal, hogy valamenni számú mester leend

akkor jelen, anni ózámú szegény avagy kcldúó költóe el

azt az ebédet.y>

A fögondot tehát két dologra fordították : a meóter-

jemekre és a nieóterehédre. És a czéh mérlegén nem
tudom nem ez utóbbi nyomott-e többet?! Legalább az

ebéd körülírásánál sokszor nagyobb gondot a legaprólé-

kosabb részletekig men figyelmet fejtettek ki ; a remek-

nek fogyatkozásait pedig néhol pénzzel is engedték meg-

váltani. Igaz, hogy az ebédet is ; de ennek borsosabb volt

a taksája, s míg amaz a czéhládába íolyt, ezen mégis

legtöbbnyire lakomát készítettek.

A remekekrl szóló szakaszok a legtanulságosabb

részei a czéhleveleknek s bizonyára külön tanulmányt is

megérdemelnének, mert azok a legbiztosabb fokméri egy-

egy korszakban az ipai* és mesterségek fejlettségének.

A lemekelést már a XV. századi czéhszabályok meg-

követelik. A kassai erszénykészítk (1439.) 3, majd (1459)

4 darab, a szíjgyártók (1450.) 4 db mesterremeket készí-

tenek ; a kassai lakatoóok (1401.) egy jól záró, hat pán-

tos lakatot, egy ((galamb lakatot)) (thauben schloss) s egy

eseh ku[)át (behemischeri kiieg), a óarkantyúóok egy pár

csiszí)lt sarkantyút, egy úti és egy pap-sarkantyút ; a

Jegyverkovácáok bárom jjuskát; a koc4Ígyártók i\hl\.^
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egy kocsit (rennwagen) és egy kereket ; az aóxtaloóok
egy fiókos szekrényt, egy szárnyas asztalt és egy sakk-

táblát csinálnak mesterremekl. — Ezeket a négy mes-
ter vizsgálta meg, hogy jók-e ?^

Az alsó-körösi és zágrábi lakatgijártok (1510— 15'21.)

egy fejérmíves vagy tisztított, úrnak való kengijelvaóat,

egy réz-forrasztás nélkül való buzogányt, ezüstbl, kocz-

kásan reszelve ki, s egy pallérozott lánczos fék-xablát
készítettek, ugyanott a puskamíves egy ötödfél arasznyi

puska-vasat kovácsolt ki, ahhoz csinált egy bels kerek
puska-aczélt, sima lábiára, dupla tengelyszegj-e, réz-for-

rasztás nélkül, és puskaknlcsot. — A mester-remeket

20 frttal megválthatta.-

A dunamenti (gyri, komáromi, iíjvári, esztergomi)

ötvöóök (1529— 16(S1.) egy bokor (t. i. egy pár) kupát, egy
helymes pecsétet és egy arany gyrt, B vagy 8 szeg
kvel készítve, úgy hogy a k alatt való folium aki víz

ne hatolhasson.'*

A debreczeni és nagykárolyi ózíjgyártóknál (1599

—

1799) négy lóra való minden szerszámot csinált a i-emekl.

A mellett tartozott adni a bírónak 50 pénzes féket, a két

czéhmesternek pedig egy-egy öt ujjú keztyt

A rohonczi gombkötk remeke (1642.): 1. Fels
ruhára való két pár ázüveá gomb, közepén arany fonállal,

szederjes karmasin selyeml)l. a két széki mandola foi-

májú, az végén csillagos vilézkötések legyenek. 2 Dol-

mányra való 12 gomb, szüves formára, aranynyal, ezüsttel

és vörös selyemmel szve. 3. Csillagos gomb, mint egy

tikmony, akkora, 7 körösztre. 4. Kamukás somgomb,

3 szín selyembl. 5. Egy dupla jancsár-gomb. — A pécsi

gombkötk remeke volt (1699.) vont aranyból vörös gond),

* A kíissíii levéllárból id. li.

- Bp. egyel, kvlái-.

3 U. ott.^



o .;)•>

ilu}>laszíves gomb, csillagos gomb, liszla szíves gomb,

<'sigás gomb. fecskefarkú gomb, 8 keresztes ablakos gomb,

liszla szíves babos és kamukás gomb.*

A kassai és jolsvai lakatoóok közölt (16G8.) a plch-

niweá csinált egy boltra való s egy ládára való pléhel

^négy bering-orral) és egy öve^ lakatot, mindeniket körül-

írt bonyodalmas szerkezettel. Az óragyártó egy órát, mely

mind az derék órákat s mind az fertályokat ütötte, st
ííz boldnak járását is mutatta. A fejérmveá egy bokor

(t. i.
.
j)ár) sarkantyút, egy tisztított zabolát, zománczost,

avagy rézzel borítottat és egy jó bokor kengyelt. —
A puókaciyártó egy jó kézipuskát, borított kerékkel, egy

másikat kinn lév kerékkel, és egy katona puskát. Mind-

ezeket a többi mesterek jelenlétében tartozott kovácsolni.-

Erdekes a peóti óráóok remeke 1701-bl : A nagy-

óra cóináló tartozott egy almáriumia állító órát csinálni,

német és cseh betkre, a melynek repetálni kellett ; egész

órákat és minutákat vernie ; a mely óra kalendáriumot

és bolnapszámi napokat, holdvilágot, fogyatkozást és hold-

telést és az ugró planétákat is mutassa: egyik mutatója

legyen fei-tályok mutatására. A második remek volt egy

ébi-eszt óra. A haimadik falra függeszt óra egy táblára,

a mely óra fertályt jnutasson és repetálja, annak pedig

egy ébresztje legyen.

Miveldés-törléneti szempontból egyike a legtanülsá-

iíosabbaknak a borbélvok és a hozzájok tarlozó sebészek

(cliiruigusok) és fürdsök czéhe, a mely az oj-vosludo-

mánv akkoi'i í^varlósáffára is következtetést eni»ed von-

nunk. A óároópataki borbélyoktól pl. 1607-ben a követ-

kezket kÍNJuilák a czéhbe felvételkor: ((hogy megtudjon

orvosí)lni oly nyavalyákat, melyeknek gyógyítása az

mestersf'géhez illik, azaz tudjon sebet és fakadékokat

' r.|». eír>í'i. kviái-.
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gyógyítani, tudjon Ibgat kivonnia, szépen eret vágnia,

megtört csontokat összeforrasztania, kiinenylt (t. i. ki-

marjult) tagokat helyére állatnia, kelevényeket és különb-

különféle daganatokat meggyógyítania, ken íreket jól

csinálnia. Annak felette az több borbélymesterek eltt

csinálja és fzze meg pz íreket : 1. i. szürke írét. cam-
phorát, diaquillont, zöld írét és méregvonó írét, dealteát,

veres íj-et, populeont, az egyiptomi íi-et, görög írét, azaz

diacoriomot és öklel írét. — Az több borbély-mesterek

peniglen híven és jól megkérdezzék az borbély-mesterré

leendt mindazoki-ól az dolgokj-ól, melyeket szükség meg-
tudnia efféle mesterembernek, ^'égezetre a próbák mellé

tisztességes étel és ital legyen. Az medenczét (t. i. a

borbélyságot jelz tányérokat penig az próbafzés után

tegye ki.))^

A meóterremekre a múlt század elején reformált

czéhszabályok nagy gondot fordítottak. A kolozsvári sza-

bóktól lS05-ben hat évi vándorláót kívántak s még egy

aremek eáxtendD eltöltését valamely kolozsvári szabó

uiesternél, ((hoíjv azon mestei- erkölcsérl és tudománvá-

ról bizonyságot tehessen a nemes czéh eltt)). A reme-

keze napon aztán (cminden módú juhát maga önön ke-

zével szabja meg bizonyos czéhbeli regiiiáok eltt.)) Az

ilypii felügyelül kirendelt (ílátómeóter)) ((regiuáy> bíiálta

meö* a remeket.-

Az erdélyi 1807-iki czéhszabály-minta szeiint a fel-

szabadított inas tartozott azon czéhnél ömég egy esz-

tendeig dolgozni)), azután ((/zaroii? esztendeig vándoiolni
;

ha/ajövén pedig egyik becsületes mesterembernél féie.iz-

tendeig lakni . . . hogy azalati küls helyekrl hozott

* A sárospataki l)(jrbély-czéh 1607. levelébl. A sárospataki

fiskola könyvtárában. Kiadta a Töri. 'rárl)an Zoványi J(mi. Ld

az Okirattárban a marosvásárhelyi borbélyok czéhlevelét 1628-IÓ1.

- Ld az Okirattárban az 1805. és 1807. czéhszabálvokat.
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t'i'kölcse megesmértethessék)) és azután kérheli csak «

czéhbe való felvételét, cdíöieles lészen jelentése ulán egy.

a czélitöl kinevezend mhelyben egy egéáx rcmek-cóz-

feiideig, mesteremhei- gyeiineke félesztendeig doli>ozni.

»

Azután kérheti a leniekmunka kitzését ua mire látó'

ineáterck fognak vigyázni.))*

A reniekcnnáláó és ineóteraóxtal : mint ikertestvé-

rek elválhatatlanl követik egymást. Még a remeklés, a

mesterjelölt vizsgája javában folyik s már a légebbi idben
a czéhbeli mester uraimék ott lakmároznak az izzadó

vizsgázó felett. Ezt még csak szerényen auzáonnáiiaky)^-

vagy nfölöótökótnneky) nevezik, de a féheértés kikerülése

végeit hozzá teszik, hogy (amelyben büvöáen ncgy tát

etek legyen éó két vödör bon).'^

Hát azután, ha a remek sikerit s az iíjú mestei- a

czéhbe felvétetett : akkor, s meg újra egy év malva követke-

zelt aztán az igazi áldomás « a ineáter aáztali vendégóéqy),^

elbb a kiá s aztán az ú. n. anagy ineótenióztah, egy

((jó böcáületeó ébed)),'^ melyen bíró uram harmad magá-
val volt jelen s a czéhbeli mesterek rendesen feieségeik-

ker jelentek meg. Kivéve, a hol a mesterek egész szaba-

don akaitak mulatni, és kikötötték mint a sáros-pataki i)or-

bélyok. hogy az ifjú mester fíaz mester asztalt nem az

borbélyok feleségének, sem egyéb asszonyné[)eknek, sem

az bojbély legényeknek adja, hanem önnön magoknak
az borbély meótereknekí>^

Állott |)edig ez az ebéd. hol négy, hol «/zc'/ tisztes-

séges tál étel»-bl."* hol nyolcz tál éteklu'il és borból, a

* Az ir»ll)-iki Pcrényi íiim*- nádor-féle czéhlevélhon. íHp.

ogycl. kvlí'ir.

»

- S/.ékesIV'liérvári, sárvái-i, cscpregi és lajla-szl .-iniUlósi sz;i-

bók 4017-1044. (U. oll.)

•' Kassai, jolsvai lakalosok 1608. (Bp. egyel, kviár.)

* A Pí'iényi-féle 1510. czéhlevél. (i:. oll.)

•"' (iyöi"i szállók ir>68. {V . oll.)
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mennyit megihatnak :* hol pedig mint a marosvásárhelyi

csiszároknál hat tál étekbl az ebed. és ulána még négy
tál étekbl a vacáora ; mellé mindkét alkalommal 3—

3

veder bor.' De olyan czéh is volt. a hol nem kevesebb,

mint 20 tál ételt adtak a mesteraszlalra. — A sáros-pataki

borbélyok ((hogy az keresztyéni mértékletesség megtessék

ez ily vendégségben is, cóak hét tál tiásíteáóégeá étke-

kety) — kívánnak.

De hogy az étkek megszabott száma nem határozott

s négy tál étel alatt lappangott tizennégy is, azt jelesen

illusti'álja a lévai gombkötk négy tál étele így adja

tizt el a

((14 art. Annak utánna tartozik (^sztend múlva a több

mestereknek egy meáteraá&tallal, a melyben négy tál étek

legyen, (v. szerint a mint következik" El^ tál étek: tiszia

borssal két kappan, avagy két tyúk, pár konczczal és riskásá-

val
; második tál étek: sült legyen, úgymint egy töltött ma-

lacz, egy lúd, s egy kappan, négy töltött tyúkfi, nyolcz fimt

disznóhús pecsenye, nyolcz funt tehénhús pecsenye, és egy

nyúlnak az utolsó része ; harmadik tál étek: káposztás hús;

negyedik tál étek: riskása, tejjel, trágyával (t. i. tepertvel);

ezek után gyümölcáöt adjon, a minem t talál, és ezek csak

ooy asztalra való készülettel legyenek, és valamint akarják,

úgy oszszák föl, és e négy tál étek mellé adjon két fo-

rint ára bort, és annak utánna utoljára mutasson föl egy pint

bort. — Hogyha penig ezeket mind nem akarná megadni,

t("hát adjon tizenkét forintot, s ugyan a mesterek készétsenek

egy mesterasztalt véle.))

Néhol csak általánosságban írták köri, hogy az ebéd

mibl álljon, de ez sem állott amazok megett. A veszprémi

tabakmesterek (tímárok) így határozták meg. ((Az ebéd

pedig legyen jól elkészítve tehén húsból, z húsból, borjú

és bárány húsból, nyúl húsból sült, és sült nialacx hús-

* Székes fejérvári szatjók. (U. (jtt.-

'^ Századok. 1878. 98. 1.

Kornffíld-könyvtár. VI. to
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ból, lu dákból, kappainjokból, polkákból álló, és men-
tl jobb bort talál a váioson, olyat vigyen elegendt azon

mesterebédre. » Itt a vígasság megkoronázására kívánták

hogy (ímuóikáái iá legyenek)). Ha pedig mindezt nem
akarta megadni, tartozott az ebédért a czéhládába 30 írttal.*

A mi 169'2-ben több volt, mint mostan 100 frt.

Az ebédnek pedig tisztességesen el kellett készítve

lennie, mert gondoskodtak arról is, hogy elbb megvizs-

gálják. Arra valók voliak a <f.két kóótoló meáterek, a

kik az ételnek óavát éá boráát meglááóák, hogy az a

mester, a ki az ebédet adja, a miatt kárt ne valljon és

máskoj- ne kellessék hozzá készülnie)).*'^

Ha az ebéd a kóstoló mestereknek, vagy mesterné

asszonyoméknak nem tetszett, olt hagyták és másat kel-

lett készíteni.

A lakomáknál különösen vigyázni kellett arra, hogy

a bort el ne öntsék, mert a ki ((Istennek ajándékát a bort

elöntené, melyet a tenyerével be nem födhetne, egy ga-

rasra megbüntetdött)),'^ Másutt annyi garasra, a hány

arasznyira elöntötte.

Az ilyen gazdag lakmározásra évenként gyakran volt

alkalom (titulus bibendi). Nemcsak az új mester felava-

tásakor, de a czéhmester választása után, a négy kántoi-

napokon (a negyedévenként tartott czéh-gylések alkal-

mával), a processiók után, a czéh védszentjének ünnepén,

újévkoi- stb. Ha idegen mester jött a városba és czéhbe

akart állani, tartozott az is Aöázöntó poharat adni. Mind-

ezeknek véget vetett Mária Terézia ama rendelete, hogy

((minden vendégeskedések és idogálások megtiltatnak, nem
is lészen szabad a czéhnek az új mestereket vagy ebéd

vagy italadással akáimely szín és fogás alatt tejhelni.j)''*

* P>p. egyet, kvtár.
'^ S/.ékeslehérvári slb. s/.íitjók 1007. (IJ. olL)
•* Szomh.'il helyi asziíilosok 170.'i. (IJ. otl.)
** SzenikirályszíjbadjjH és vörösb(;rényi takácsok czéhlevcle

5. p. 17íi9-bl. ÍU. olt.)
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A czéh, tehát ezután kivetkzött régi formájából, vissza-

szorittatott si medrébe, a honnan kiindult s most már
a mesterségek zése mellett ismét a vallásos ceremó-

niákra fordították a legfbb gondot.

Mária Terézia czéhszabályai értelmében minden czéh

tartozott egy zászlót csináltatni, a mely alatt az úrnapi

és annak nyolczadján tarlott körmeneten mindnyájan meg-

jelentek, mesterek, legények és inasok.

A mestereknek (nkinek-kinek közöttök koózorú lévén

a fején, a meóíerlegényeknek pedig bokréta óó'vegek-

ben, civagij kezekben. y> A processióról elmaradót meg-

birságolták.

Minden esztendben a négy ((kántoi- napokon)) (mikor

évnegyedi gyléseiket tartották), továbbá a czéh önként

választott védszentje ünnepén ((királyné asszonyunk

szerencsés országlásáért, és a czéhben megholtak lelki-

üdvéért)) tartoztak miséket mondatni, melyen minden

mester feleségestl, legényeivel egyetemben, egy font viasz

büntetése alatt megjelenni tartozott.

A negyedévi gylésekre is el kellett mennie minden

mesternek (50 kr) büntetés alatt s ugyanakkor mindenki

betett a ládába (12 krt). Az ilyen gyléseken felolvasták

a czéhlevelet, feleskették az új mestereket,^ ítéltek a be-

* (.(Közönáégeá ineóíer hiti.

Isten téged úgy segéljen, teljes szent háromság, boldog-

asszony és az kegyelmed körösztény hiti, hogy kegyelmed az

nemes czéhnek igaz és h leszen, javát, hasznát és igazságát

igyekezik megtartanyi és oltalmaznyi ; az mit az czéhben hall, az

ki az czéhnek ellene vagyon, azt ki nem nioudja ; az kit pedig

kivl hall, mely az czéhnek igazsága ellen volna, tartozik meg-

mondanyi és mindenben hiti szerint engedelmes lennyi. Isten

kegyelmedet úgy segélje, teljes szent háromság, boldogasszony

és az kegyelmed körösztény hiti.)) (A gyri szabó czéh által a

szentmártoniaknak 1697-ben adott 1568. és 1613-iki articulusok

végén. Bp. egyet, kvtár.) A kolozsvári szabómesterek esküformájíU

1807—1822-bl Id. az Okirattárban.

15*
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jelentett peres ügyek felett, a melyek elintézésére külön

is hívathatott össze gylést a mester (80 pénz, néhol

1 írt 50 kr), a legény (4*2 pénz) külön díj mellett. A gy-
lésen a ezéhmester elnökölt, a kinek megsértését szigorúan

büntették. A gylésben mindenkinek tisztességesen kel-

lett magát viselnie. ccEsküvést, szitkot, becstelenítést, asztal-

verést (t. i., ha valaki az asztalra ütött) annál inkább ve-

lekedést (2 írt) birsággal büntettek.* (dia a czéhgylés-

ben valamely, bortól avagy egyéb italtól megrészegedett

ember találtatnék — így szól a rimaszombati asztalosok

4. articulusa — és annak lármája miatt a rendeléseknek

csendes folyamatja megháboríttatnék, az ilyen garázda

ember el nem csendesíttethetvén, a gyléábl kiigazít-

tüááék.»-

A czéhbe fölvett és felesketett mesteiek között is

volt rangfokozat : a kor és idrend szerint. Els rend

volt némely czéhben az aregek)), második a akzép-
rendbéliki)^ harmadik az idfiú meóterekí) osztálya.^ Az

ifjabbaknak az öregebbeket, de ezeknek is az ifjakat meg
kellett becsülniök. Az ifjú mesterségbl kiválás és a

fLielt meáterekí) közé lépés néhol szintén lakomával (ki-

álló collatio) járt régebben.^*

A mesterektl szigorúan megkövetelték a tisztességes

és erkölcsös életet. ((Hogy ha egy meóierember gyilkoá-

óágban vagy paráznaáágban Cóne^ vetteáóék ki a ezek-

bl, mint egy rothadt ágy>, rendeli a lévai csiszárok és

szíjgyáitók 1741-iki czélilevele."*

A mester és legény szidalmazásért, becstelenít szóér

* Szent királyszíib;ídj:ti hikácsok, 17()9-i>l. Up. egyei, kvtár.

'^ 1761-bI. L. ofl.

=» I.rJ. a/ Okira llárl»;ui a nagyszebeni szabóczéli levelét

1791-böl.

''* L(J az Okíratfárl)aM a kolozsvári szabóczéh ifjú mesteri

rendtartását ir,78-186G.
'»

l'. oll.
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1—2—3—4 Írtig büntetdött. ((Azt pediii, ki nagyobb vé-

tekben, ú. m. házasságtörésben, paráznaságban, lopásban,

verekedésben és megsebesítésben tapasztaltatott)), a czéli-

mester és dékány 12 frt bírság alatt az illet magistrá-

tusnak mindig bejelenteni tartozott.^

Némely czéliek büntetést szabtak nemcsak a meste-

rek, de a mesternek erkölcsi kihágásaira is.

A pécsi fazekas czéh 1718-iki, ugyancsak az ozorai,

dombóvári és kaposvári fazekasok 1747-iki czéhlevelében

ezt a szabályrendeletet olvassuk

:

(9.) ((Ha az mesterember nyilvánságos isten s világi tör-

vények ellen pard.ziiaáághan tapasztaltatnék, ezentúl a czéh-

tl eltiltassék, nem különben mesterséginek szabad zetísitúl,

méglen újabban czéhünket meg nem követi és újra az taxáját

le nem teszi, az mesterebéddel együtt, tudnia illik fi. 60, sine

ulla exceptione.

(10.) Ha ellenben az mester-ember hütvöó féljenek

dgyát {^ilágcóan nieg.)zeplítené, olyankor fél taxával, azaz

harmincz forintokkal beérné (a czéh) : de méi»len ezt be nem
füzeti, addiii nem líszen szabad mesterségit zni és társasa-

íjunkban járni. ))-

Mint curiosumot felemlítjük még a köi'möczi ková-

csok ama végzését : hogy ha egy mester vagy legény egy

oktalan állatot pl. kutyát, vagy macskát szándékosan meg-

ölne vagy agyonütne, avagy elhullott ló patáiról a patkói

leverné és efféle tisztességtelen dolgokat elkövetne : az

nem elég jó a czéhnek. s mint haszontalan ember vet-

tessék abból ki.'*

i Pécsi hikatosok 1700.
- A bp. egyetemi könyvlái-baii rzött czéhlevelek közölt.
•^ (»VII. Wo etlvan cin Meister oder Knecht mit Willen cin

unvernunftiges Thi<M' umbrccht oder erschlüge. als ein Hundl, odei'

Khacze, item der ein todtes Ross-schnnde huelíeisen abltreche, u.

derííleichen nnerbare saetien türnembe, der isf der Zech niclit

guett genug, sonder soll als ein untüclitiger vei-wortíen sein.))

<N. Múzeum.)
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Egyik legszebb intézkedése a czéhszabályoknak az,

midn az özi^egyef meghagyja a mesterség gyakorlatában

mindaddig,^ míg férjhez nem megy és jó munkás legé-

nyekel rendel mellé, szintúgy mint az elaggott mesterek

mellé. Megkönnyíti az özvegyek ismét férjhez menetelét

is az által, hogy az olyan legénynek, a ki özvegyet vagy

mester leányát veszi el, csak fél czéhtaksát kell fizetnie.

Ugyanezen elnyt biztosítják a mester fiának. Ha pedig

mester fia más hasonló mester leányát veszi el, az a

mesterremeken kivl csak egy kóázii pohárral tar-

tozik.

-

Alighanem a mesterek leányaira való tekintetbl ho-

zatott az a törvény is, hogy a czéhbe lépni akaró mester

ntlen és teljesen szabad legyen, sem asszonynyal, sem
leánynyal jegyben ne járjon*^ Másutt azonl)an (de ritkán !)

ez intézkedésnek ellenkezjét találjuk, pl. a nagykrösi

kovács czéhben ((minden legénynek házasnak kelletik

lennie, minek eltte az remekcsinálás reá bízattatnék))."*

Azt a legtöbb czéli megkívánta, hogy az ifjú mester mes-

terré felavatása után egy év alatt megnös üljön. Egy év

múh a megbírságolták, újabb év elteltével még érzéke-

nyebben s késbb esetleg mesterségétl is megfosz-

tották.^

A legnemesebb és leghumanosabb intézkedése a czéh-

nek a betegek segélyezésérl és ápolásáról való gondos-

kodás. — A szegénysorsú beteg mestert és legényt költ-

1 A köniiöczi kovácsok csak egy esztendeig.

- Debreczoni szíjgyártók 1599. (Bp, egyet, kvtár.)

'^ A iriodori líikalosok 1620. szabályzatában : (<2. Soll eín jeder,

der da Mciáíer werdfín wíll, ziivor frei] und ledicf sein, dass

wedíT mit einer Frauen, noch Jungfrauen nicht vcrliebet, noch

versprochen sey.)) (N. Múzeum.)
* 17r>0-bl. fí'.p. egyet, kvtár.)

^ Erre nézve érdekes példa olvasható a (loipiis Slatutorum

V/2, k. ."ilS. 1.
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seggel látták el a czéh pénztárából, azon reményben, hogy

ha felgyógyul, visszafizeti. Ha szüksége volt rá, ápolót is

rendeltek mellé. Pl. a sárvári szabóczéhben (1618.) a

mester mellé, ha háza népe ((elégedetlen)) (t. i. nem ele-

gend), tartoznak két mesterembert rizetére rendelni,

a kiknek jár minden éjjelre egy pint bor és gyertyára

két pénz. A beteg legény mellé két mesterlegényt adnak,

a kik éjjelre egy itcze bort és gyertyára két pénzt kap-

nak. Inas mellé két inast rendelnek betegségében, s ezek-

nek egy meszely bort és gyertyára két pénzt adtak.^

Ha a beteg felgyógyulásához többé reménység nem
volt, hogy gyónás nélkül meg ne haljon : a mesterrl a

czéhmester, legényrl és inasról gazdája tartozott hírt

adni a plébánusnak, 2 fi-t büntetés terhe alatt.-

Ha mester, vagy mesterné, legény, inas, vagy bárki

a mester családjából meghalt, tartoztak a czéhbeli mes-

terek feleségeikkel, legényeikkel a halottat kikisérni, egy-

két font viasz büntetés terhe alatt. ^ És ((minden meghalt

mesterembernek lóikéért tartozott az czéh egy szent misét

szolgáltatni)), melyen a mesterek íeleségeikkel s a legé-

nyek is jelen lenni tartoztanak.

Ezek fbb vonásokban a czéliek bels életét szabá-

lyozó intézkedések, a melyekhez iparosainknak a nmlt

századok folyamán alkalmazkodniok kellett.

Ha tán különösnek tetszik is egy s más rendelkezés,

s némely czéhszokás : miveldés-történeti fontosságát a

€zéhszabályoknak tagadni nem lehet. Mert hiszen ezek-

bl és jegyzkönyveikbl ismerjük meg, hogy miképen

* Bp. egyet, kvtár.

2 Szentkirályszabadjai takácsok 1769. (Bp. egyet, kvtár.)

^ A kassai tímár czéh 148-2-iki szabályzata így részletezi.
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éltek, doliioztak. mulattak, védték városaikat, gyakorol-

ták jogaikai mesterembereink, nemzettestünk annyi ezrei

és százezrei. — a kik sok száz éven át legfbb kép-

viseli Noltak a szorgalomnak és munkának hazánk ha-

tárain belül.

A végtelenbe nyúlna, ha a czéhekrl mindent s azok

minden aprólékos intézkedését el akarnók sorolni. Szól-

hatnánk a czéliek kebelében zött különböz mestersé-

gekrl, azok nemzetgazdasági fontosságáról, szerepérl
;

a czéhek jótékony, s majd gátló hatásáról az ipar fejlesz-

tésében. Tárgyalhatnók nemzctiáégi ózempoiitból hazánk

régi iparosait és talán a városi polgárok magyarosodása

tekintetében kedvezbb képet nyernénk, mint a hogy álta-

lánosan liinni szoktuk. Utalhatnánk Kassa vagy Kolozsvár

példájára, hol a XV. században mind német vagy latin

a czéhek szabályzata s a XVÍ. század közepétl és a

XML században már mind magyar. Elsorolhatnók, hogy

melyek a magyarod mesterségek s melyek inkább a

fként németek által zöttek. De ezekre itt az általános

szabályok megállapítása keretében nem lehet kiterjesz-

kednünk. E helyett összeállítottam a legjellemzbb és

tanulságosabb czéhlevelekbl és iratokból egy Okírattár-í

(1307-tl 1848-ig) a fennebb elmondottak igazolására, b-
vebb megvilágítására és kiegészítésére, h'üggelékl köz-

löm továbbá az általam ismert czéhlevelek táblázatát vá-

rosok és czéhek szerint csoportosítva, megjelölve az éve-

ket, a mikor a czéhlevelet nyerték s kitntetve, hogy

milyen nyelven vannak íiva. (A nagyobb rész bizony

német, de szép számmal vannak a magyarok, kevesebb a

latin .s csekély számú a tót, horvát stb.) — E táblázat-

ból sok lanúlságot meríthet, a ki a czéhek iránt érdek-

ldik s bizonyára jó hasznát veendik a városi monográ-

fusok is.
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Végül összeállítlatiaiii az iparlörténeleiu könyvészetet,

ftekiníettel a czéhekie, mely az irodalom ez ágáról nyuji

tájékoztatást.

A külföldön az újabb idben nagy figyelmei fordíta-

nak a czébek tanulmányozására. Azt biszem nálunk is itt

az ideje, hogy mveldésünk történetének ez érdekes és

tanulságos fejezetét megmentsük az enyészettl, míg nem
kés. míg a czébek írott emlékeibl (melyeket a czébek

feloszlatása után font számra árultak), még annyi a mennyi

megmenthet.

E tekintetben legtöbbet tehetnek a czébek legköz-

vetleneblj örökösei az ipartestletek, melyeknek erkölcsi

kötelessége a czébíratokat lehetleg biztosítani a tudo-

mány, illetleg az ipartörténelem számára.

Az ipartöiténelem iránt a tudományos társulatok ná-

lunk eddig is elég érdekldést tanúsíi oftak. De mennél

inkább meggyzdéssé válik az iparfejlesztés szükség-

szersége, annál inkább ébredez az érdekldés a magyar

ipar múltja iránt is.

Ebben az irányító és vezet szerepet a szépmúltú

Orózágoó Iparegijeálet vette át, mely újabban ipartör

téneti szakosztályt is alakított keljelében. Méltóképen

saját múltjához is, mely a nemzeti reformkorszak 1840-es

évek elejére nyúlik vissza s alapítói között újabb törté-

nelmünk legnagyobb neveit tiszlelheti, élükön Kossutb

Lajossal, kinek lelkesít szavára hozta létre az ébred
nemzeti közszellem.

Az Országos Iparegyeslet nem rég ünnepelvén ala-

pítása hetvenedik évfordulóját, annak érdemekben gazdag

igazgatója méltán írhatta, hogy ((ez alatl a hetven esz-

tend alatt mintha kétszáz évnek a haladását pótoltuk

volna . . . Mindezekrl köteleket lehetne írni És fognak

Komfeld-kömjütár. Vl. t'"^'
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is írni a hivatoltak. Hisz ez az új koróxak kiiltur-

h i,Uci iája iiük ü legvonzóbb temája. »
*

A jelen és a jöv a muHak emlékeibl uieriti lanúl-

sáiiait.

Ezekhez a tanulságokhoz kíván adalékokkal szolgálni

ez a könyv és a magyar ipar muUjáhól. Meri ((a múlthoz

kegyeletes emlékek fzdnek)). Csak ezeket megbecsülve

lehet meg bennünk az a ((meggyzdés, hogy ennek az

országnak a jövje, hatalma és küldetésszer hivatása

attól függ: tudunk e életképes, virágzó ipart teremteni;

tiidjnk-e nyersterményeinket magunk f()ldolgüzni s a do-

logra hivatott népek millióinak állandó, jutalmazó foglal-

kozást biztosítani)).

úÁldjuk aj)áinkat, a kik elttünk a göröngytis utat

megtörték, de buzdítsuk fiainkat, hogy az nyomdokai-

kat követve, emeljek szeretelt hazánkat gazdaságilag is

európai színvonalra.

-

A Gelléri Mór: Az Országos Iparegyeslet hetven éve (a

Budapesti Híilai) 1912 máj. 17. számában.)

2 U. olt.
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